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1.11juntament interposa recurs
	

En Guillem Timoner va ciner
d'alçada per la suspensió del P.D.S.U. 	 Ea Anvers

Divendres de la setmana passada,
a les 8 del mati i amb caracter d'ur-
gencia, se celebrà sessió plenaria
extraordinaria de l'Ajuntáritent per
tal de tractar del recent rebuig del
Projecte de Delimitació del S61 Ur-
ba per part de la Comissió Insular
d'Urbanisme. A la vista dels diver-
sos informes dels tècnics munici-
pals, s'acordà per unanimitat inter-
posar recurs d'alçada front a
l'acord de la CIU'que suspengué
l'esmentada aprovació i ordena la
reelaboració total del Pla i el reco-
mengament de tot el procés I per a
Ia seva aprovació (nova exposició
al públic, etc.). En aquest recurs,
la Corporació proposa la revisió
dels punts estipulats per l'informe
emès per la CIU arran d'unes de-
f ic iéMes:rnott-tcrntrete'S'flte 'TWA p -
ta ció a la Lei Urbanística del juny
del 92 i, lògicament, la nova expo-

sició pública només dels canvis in-
troduits.

No sabem si la CIU estimarà o
no aquest recurs, ara be, si el deS-
estirna, tendrern una prova més
de l'obstruccionisme administratiu
practicat massa sovint arreu del
país, que tants doblers costa als
contribuents i que redueix a la mi-
nima expressió l'eficàcia de la ges-
tió pública. Quan existeix uná nor-
mativa legal mínimament clara,
quan hi ha uns tècnics degudament
homologats per l'exercici professio-
nal i quan hi ha el servei d'asseso-
rament imprescindible dins éls de-
partaments de l'administració pú-
blica, no poden passar aquesteS co-
ses que succeeixen, de manera que,
o béno funciona - res del que aca-
bam eezginentar prenen el
pèl, per mal que podria esser que
es donassin ambdues coses ensems.

Dissabte passat, com notícia de
darrera hora, avançarem . als nos-
tres lectors una actuació de Gui-
llem Timoner a Bèlgica junt al qui
fou el seu A..val en els temps glo-
riosos, el corredor Werschueren.

Guillem Timoner havia de cerrer
dimarts passat al velòdrom PAnvers

a la próva nomenada «Nit de la
Caritat», lògicament de caracter be-
nèfic. Havia estat requerit fa uns
mesos pel mateix Werschueren a
compte de la Federació Belga ck
Ciclisme per aquesta gala que se
celebra anualment i a la carrera
s'havia d'enfrontar a l'esmemtat
corredor belga.

Actualment Timoner té 66 anys,
en fa un bon grapat que està reti-
rat i poseeix un «palmarés» espor-
tiu dificilment, igualable, encapça-
lat pels sis títols de Campió Mun-

dial de ciclisme en pista rera moto.
El nostre campió, a més dels guar-

dons esportius va ser objecte de re-
coneixements molt preciats i honro-
ses distincions, d'entre les quals vo-
lem destacar la medalla de la nos-
tra Ciutat, la «Cruz de Caballero de
Istbel la Catòlica», la «Medalla de
0 o de la provincia de Balears»
de la «Ciutat de PaIgna», així com
la dedicació de sengles carrers a
Felanitx i Capdepera.

Òbviament ie leearrera que s'ha-
via de celebraF dilf-thrts el que im-
porta no és , e1 resultat, sinó-R1 fet
de que Guillern 'Tirnoner -š1a: una
persona, un esportista, el 1-nim 'del
qual encara és present corn' a glò-
ria l'esiiórt mundial, dins les
més altes esferes del ciclisme in-
ternacional. MAIKEL

Denià ceebraran Sant Anted a Sen't kgreGran concurrència a les Unities
de Feianitx

Queda prou demostrat que la fes-
ta de Sant Antoni manté un gran
poder de convocatõria'si es té cura
de la seva organització, i això, que
des de fa un grapat d'anys corr a
càrrec de la Creuada de l'Amor Diví,
amb el suport econòmic de l'Ajun-
tament, dóna un resultat excellent.
Ho demostra una vegada Ines la
gran concurrencia de públic que
contempla les beneides diumenge
passat, així com la bona participa-
ció que hi hagué de carrosses, grups
i animalets.

Al voltant de les tres del capves-
pre la plaga de Sa Font i l'escalera
parroquial s'anaren omplint de pú-
blic i a l'hora de començar les be-
neïdes feia goig de veure-ho, tot es-
tava de gom en gom.

El rector Mn. Serra, baneia i per
la megafonia es donava compte del
pas dels distints grups. Catorze car-
rosses, nou comparses i fins a vui-
tanta vpit participacions individuals
integraren la manifestació popular
on s'hin barreja tota mena de bes-
tiar, des dels esvelts exemplars
equins fins als ocells més dismi-
nuïts, tot passant per un ampla ven-
tall de races canines.

Els premis foren atorgats de la
manera següent:
CARROSSES

lr. 19.000 ptes. «Sa tanca des Pou»
de Miguel- Barceló d'Es Carritxó.

2n. 15.000 ptes. «Sa teulera de
N'Eularia» de Blai Salom de s'Al-
queria Blanca.

3r. 10.000 ptes. «Sa carrera de Sa
Clota» de Miguel Sunyer de Fela-
nitx.

4t. 8.000 ptes. «S'hort des pou» de
Rafel Prohens de Felanitx.

5é. 7.000 ptes. «Els vermadors»
d'Apollônia Rotger de Felanitx.

6é. 6.000 ptes. «Sa ventiladora» de
Joan Font de Vilafranca.

Premi a l'originalitat de 5.000 pes-
setes «Sant Antoni va a s'economia»
d'Esteve Monserrat de Felanitx.

Premi a la perseverancia i bon
glosar de 5.000 ptes. «Anam a gore-
tar» de Gabriel Ramis de Felanitx.

I premi de 3.000 ptes. a cadascu-
na de les restants carrosses.
CENTRES D'ENSENYAMENT
ENTITATS JUVENILS

lr. 14.000 ptes. «Ses figaroleres»,
Animadores del grup parroquial Ga-
vina.

2n. 12.000 ptes. al grup escolar
«Joan Capó».

3r. 11.000 ptes. al parvulets dc
Sant Alfons.

4t. 8.000 ptes. «Venim de garbc-
jar» dels Animadors del grup Ga-
vina.

I quatre premis de 5.000 ptes.
ANIMALS SOLS

Ir. 5.000 ptes. «L'amo'n Joan va a
(Passa a la pàg. 3)

Aquest cap de setmana toca el
torn a Son Negre per celebrar la
festa —patronal precisament— de
Sant Antoni de Viana.

Així, doncs, avui dissabte, a les
8 del vespre, a l'oratori, s'hi cele-
brarà Missa en honor del Sant, que
sera illustrada musicalment per la
Coral Infantil Aucellets. Hi assisti-
rà una representació de l'Ajunta-
ment.

Tot seguit en el pati de l'antiga
escola s'encendrà el fogueró, on es
podrà torrar perquè hi haurà pa pa-
ges, vi, llangonissa i panxeta de
franc fins que s'acabi. Durant el
fogueró, S'Estol d'Es Picot farà mú-
sica per ball de bot i dins el local
de l'Escola el grup Black Cats in-
terpretarà música per ball modern.

Demà diumenge, a les 3'30 del

capvespre començaran les tradicio-
nals Beneïdes, amb premis per les
carrosses participants.

ler. premi 10.000 ptes. i trofeu do-
nat per la Caixa de Pensions.

2n. premi 8.000 ptes.
3r. premi 6.000 ptes.
4t. premi 4.000 ptes.
5e. premi 2.000 `,pites.
I un obsequi per a la resta de

carrosses.

Sant Antoni a
Son Proenç

A Son Proenç faran la festa de
Sant Antoni dissabte dia 6 de febrer.
A les 8 del vespre hi haurà missa •
tot seguit s'encendrà el fogueró.
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Dis. 30 Sta. Martina
Diu. 31 St. Joan Bosco
Dill. 	 1 Sta. Viricliana
Dim. 2 La Candelera
Dim. 3 St. Blai
Dij.	 4 St. Andreu Corsino
Div. 5 Sta. Agueda

LLUNA
Quart creixent dia 30

COMUNICACIONS
-AUTOCr,RS

Felanitx - Palma: Dies feiners
D. les 6,45 (excepte dissabtes) 8,
10. 14 i 18 n Diumenges I fes.
eus, a les 8, 14 ' 19 ti

Palma • Felanitx des .de Vesta-
día: Dies feiners; a les 8 (excel.
te dissabtes) 9,30, 13 1545 i 1930
n. Diumenges i festius, a les
d,30, 15,45 i 20.30 h.

Felanitx-Portocolom: Dies fei-
ners, a les 7. i 17 h. Diu menges,
a les 9, 12,30 i 17 h. 77---

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

Felanitx - Cala d'Or: Dies fei.
ners a les 7 excepte dissabtes.
Diumenges, a les 1115 h.

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

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

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

TAXI FELANITX Tel. 582388

TAXI PORTOCOLOM N.0 3
De dia 	 Tel. 824743
De nit	 Tel. 824060

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

Jaume Rotger
Amparo Trueba
Cat. Ticoulat
Francesc Piña
Gaya-Melis
1N/fiquei-Nadal
Jaume R,otger

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

580080 i 580365 . Policia local
582200
Funeràries:
Tels. 580448-581144 (F. Felanitx)
(Nueva Funeraria)
Tels. 582904-581188
Ambulanei

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Gutirdio Civil 580098
Servei de grua: 827474'

Centre primers auixlis
Creu Roja 	 202222

.4154.

INFORMA

Joan perellò °drover

va morir a Felanitx, el dia 23 de gener de 1993, a Pedat de 79 anys,
havent rebut els sants Sagraments i hi Benedicció ApostOlica.

Å1 eel sia

La seva esposa :11)01.1611M Pair(); tills Antènia i Joan; tills politics Joan Nicolau i Margalida

Ilosselló; nets Catalina, Antoni, Ponta, I. Esperança, Nlargalida i Andrei': Hilo! Antoni Vidal; gel .-
mana Catalina; germans politics Antònia i Maria 1)101'6 i Gabriel Sagrera, nebots, eosins i cis :titres
parents, vos demanen que volgueu tenir-lo present en les vostres )regiries.

Casa mortilória: 1." Volta, 116 (Can Molinet) Son Proenç.,

' FELANITX

FEIANITX
Senn:mad d'inttressos

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral	 2.125
Semestral a fora	 2.325

COL.LEGI DE CAS CONCOS
Ens plau informar-vos que per

part de l'Ajuntament, s'ha duit a
terme l'adob ciels pins del collegi de
Cas Concos, els quals estaven, fins
en aquests moments, en un gran
abandonament.
OBJECTORS DE CONCIENCIA

L'Ajuntament de data 11 de gener,
va rebre un .escrit del Ministeri de
Justicia, el qual es referia a la crida
d'incorporació núm. 7. A l'esmentat
escrit s'adjutava la BOLSA a la qual
hi figuren els programes autoritzats,
en els quals existeixen llocs vacants,
o quedaran disponibles dintre del
periocle compres entre cis' mesos de
març i desembre de 1993, termini
en que es produiran les incorpora-
cions d'aquesta crida.

Aquest comunicat es dirigeix a
tots aquells objectors de conciencia
que hagin de realitzar la prestació
social.

Per a Ines informació vos podeu
dirigir als segilents telefons:

Servei d'Abscripció (91) 390.42.99
i 390.42.43.

Servei d'Administració (91)
390.24.63 / 60.

Servei d'Inspecciú (91) 390.24.68 /
65.

Servci de Gestic") (91) 390.26.41 i
390.24.69.
ASSOCIACIO DE JOVES
EMPRESARIS

L'Ajuntament, a principis d'aquest
mes, va rebre un comunicat de l'As-
sociació dc Joves Empresaris de Ba-
lcars, en el qual ens expressaven el
scu agraïment per la collaboració
rebuda per part d'aquest Ajunta-
ment durant la Campanya d'Ajuda
als Nins de Bosnia-Herzegovina.
MINISTERI D'OBRES
PUBLIQUES 1 TRANSPORTS

L'Ajuntament en data 15 d'aquest
mes, va rebre un escrit, en el qual
es comunicava que la Superioritat
dc l'Organisme Autònom Correus i
Telègrafs havia autoritzat el canvi
ciel fins ara «Enlace Rural tipo
de Portocolom a Oficina Auxiliar ti-
pus A, amb dues persones de repar-

liment a jornada completa, i durant
tot l'any.

L'entrada en funcionament esta
supeditada al compromis, per part
d'aquest Ajuntament, de cessió a
precari d'un local adequal per a la
prestació dels serveis.
INSTITUT BALEAR DE
SERVEIS A LA JOVENTUT

L'Ajuntament, ha rebut un fax de
l'esmentat Institut, el qua l fa refe-
rencia a les programacions de viat-
ges a la neu, dins el proper mes de
febrer.
A continuació vos detallam les

nrogramacions dels viatges:
Del 24 de febrer al 3 de març

LA MOLINA - de 15 a 17 anys.
Albcrg Juvenil Pere Figuera (Pla-

notes), 110 places.
NORIA - de 15 a 17 anys.
Albergs Juvenils Pere Figuera

(Planoles) i Pic de l'Aliga (Maria)
40 places.
Del 25 de febrer al 3 de març

VALDEZCARAY - de 15 a 17 anys.
Alberg Juvenil Ezcaray (La Rio-

ja), 40 places.
Del 27 de febrer al 7 - de març

PAL - dc 10 a 14 anys.
Ciudad de Vacaciones Snoopy

(Andorra), 100 places.
SUPER SPOT - de 10 a 14 anys.
Hotel Royal, 100 places.

Del 28 de febrer al 6 de mar(
CANDANCHU - de 15 a 17 anys.

Alberg Juvenil Villanua (Osca),
60 places.

CANDANCHU - 18 a 30 anys.
Alberg Juvenil Villanua (Osca),

40 places.
Preu únic, 43.000 ptes.
Aquest preu inclou, desplaçament

i trasllat, regim de pensió completa,
remuntadors, curset d'esquí, mate-
rial d'esquí (esquis i botes) assegu-
rança d'accidents i monitors.

Per a riles informació vos podeu
dirigir al C/ Jeroni Antich, 5 - 1.",
o be als telèfons 72 31 13 / 71 27 71
de Palma de Mallorca.
RESIDUS SOLIDS

Un representant de l'Ajuntament
de Felanitx assisti el passat (ha 22,

a la reunió que sota el títol de: Pla
DirecZor de Residus Sj1ic1s, tengué
Hoe a la Federació d'Entitats Locals.
Hi parlaren el Director General
cl'Indústria del Govern Balear i cl
President del Conseil Insular de Ma-
llorca. Aquest Pla que sera de obli-
gat compliment suposara que el
ferns recollit als municipis es clura
a una de les quatre plantes de trans-
ferencia que hi haura a Manacor, Al-
cúdia, Inca i Campos. D'allà es
transportara a Ciutat a la planta in-
cineradora de Son Reus. D'aquesta
manera es vol resolcire el problema
dels residus sòlids de Mallorca.
Aquest Pla estarà en funcionament
d'aqui clos o tres anys i es de supo-
sac que sera bastant mes costtis al
ciutadà que fins ara.

RECICLATGE DE RESIDUS
SOLIDS

A mes de la importancia que pu-
gui tenir el reciclatge del vidre de
cara a l'estalvi de matèria prima es
de lenir present, tafribe pensant que
al funcionar dins uns anys el Pla de
Residus sòlids es facturara als Ajun-
taments segons els quilos rebuts,
per tant es aconsellable que ens ave-
sem a separar dels ferns normals de
la casa, tots els vidres.

També es recorda que a l'Hospici
es pot depositar el paper per reci-
clar.

En quant a les piles també es re-
corda l'obligatorietat que tenen els
comerços de quedar-se les piles gas-
lades al moment de vendrer-ne de
noves.

L'Ajuntament passarà a recollir
els electrodomèstics veils i altres
cbjectes, el Ir i 3r dissabte de cada
mes. Perõ avisar amb an-
telació a la Policia Local, tel. 582200.

(Passa a la pàg. 3)

Electrónica

SOLBIN
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

1



FELANITX 	3

Televisió Feanitxera amplia 	 Ei C.D. Silorta en membila 	 Eifio
l'horari d'emissid

d'avui mateix, TVF vol am-
pliar el seu horari d'emissió als
dissabtes horabaixa, a partir de les
330, amb programes ja emessos
anteriorment i Limbe hi haura re-
portatges dels quais dins la progra-
maciú habitual del dimarts j .dijous
fumés n'oferim unes pinzellades,
com puguin ser, comedies, concerts,
aixi com també altres programes de
Opus, cultural i esportiu.

Per altra part, hi haura dies fei-
ners que a la part de l'horabaixa-
vespre intentarem fer una Televisió
alternai iva complementaria sense
fronteres, amb programes espor-
tius i musicals per al jovent.

Per avui horabaixa ja tenim pre-
parat, entre d'altres, el programa
cinés fa uns anys i que tingué una
notable aceptaci6, «FELANITX 100
ANYS CIUTAT».

I finalment, vos recordam els ca-
nais als quais podeu sintonitzar

Volem avui ampliar alguns de-
talls de les l'estes patronals de Sant
Antoni d'Es Carritx& tota vegada
que l'avanç obligat el tancament
de l'edició d'aquest setmanari la
sctmana passada no ens permeté
d'oferir-los als nostres lectors.

Les testes ja havien tingut un pre-
ambui el dissabte dia 9, amb una
missa vespertina en sufragi dels car-
ritxoners difunts dins aquest any i

que fou alustrada musicalment per
la Coral de Felanitx sota la direcció

de Jaume Estelrich. Després en Jo-
sep Grimait i Vidal presenta el n.°

51 de la colIecció «Coses nostres»,

que són uns Goigs a Sant Antoni, es-
crits per Joan Baptista Crespí l'any

1920, amb música que sabem que
fou composta pel P. Miguel . Cerda,
M. SS. CC. si bd no ha estat loca-

litzada .
El diumenge dia 10 dematí hi ha-

gué berenar pels de la Tercera Edat
i acompanyants.

Ja ens referirem la setmana pas-
sada als actes que se celebraren la
Vigília de Sant Antoni i el dia de la
festa, però avui ens plau d'oferir la
relació dc les carrosses premiades a
les beneïdes:

Ir. «Sa Tanca des Pou» d'Es Car-
ritx& 18.000 ptes.

2n. «Els balladors fan mantaces»
de Felanitx, 16.000 ptes.

3r. «Sant Antoni i les dones que
enfornen». S'Horta, 14.000 ptes.

4t. «Custura Gran». Calonge,
12.000.

5e. «Sa Cova d'Es Puig». Cas Con-
cos, 10.000.

6e. « S e s matances». S'Horta,
8.000.

7e. «Es Pou d'Es Babot». S'Horta,
6.000.

8e. «Sant Antoni juga amb cl
moni». S'Horta, 4.000.

9e. «Avión». S'Alqueria Blanca,
3.000.

TELEVISIO FELANITXERA:
Dins el case urbà de Felanitx, al

canal 41 UHF i a traves ciel repe-
tidor de Sant Salvador al canal 25
UHF. (Per sintonitzar a traves de
Sant Salvador heu de tenir l'ante-
na girada cap al Santuari).

Agrainent
La família Perelló-Patró, da-

. vant les nombroses manifesta-
cions de condol rebudes amb
motiu de la mort de Joan'Pe-
relló Adrover i en ia impossi-
bilitat de correspondre-les lotes
personalment, 110 vo fer permit
ja d'aquesta nota.

A tots, molles gracies.

10e. «Temps de batre». S'Horta,
3.000.

Ile. «Sant Antoni a Ca's Padrins».
S'Horta, 3.000.

12e. «Sant Antoni i s'allotea».
S'Horta, 2.000.

13e. «Es Pati de C'an Lluent». Ca-
longe, 2.000.

14e. «Nin amb inoto». Es Cant-
X(), 2.000.

15e. «Bicicleta amb llandes de fus-
ta». Es Carritx& 2.000.

16e. «Sant Antoni i es pagesos».
S'Horta, 2,000.

A totes se les obsequia amb una
botella de xampany.

L'Associació de VeYns d'Es Carrit-
mi vol donar les gracies a tots els
que han collaborat i d'una manera
especial a la Fundació Barceló, pa-
trocinadora del Ilibre «Es Carritx6
1892-1992». I a tots els que per quai-
sevol circumstancia no han pogut
compaif ir les festes amb seva pre-
sencia, els vol fer arribar les seves
salutacions més cordials.

Gran concurrència..;
(Ve de la pàg. 1)

segar» de Joan Mestre.
2n. 4.000 pets. «Ca de bestiar» de

Guillem Gaia.
3r. 3.500 ptes. Cavall d'Andreu Mo-

rales.
4t. 3.000 ptes. Ca de Bestiar amb

panera i cria dc Magdalena Adro-
ver.

5e. 2.000 ptes. Gran Danés de Ber-
nadi Monserrat.

6e. 1.500 ptes. Moix i ca d'En
Sergi.

Diguem, abans de tancar aquesta
informació que el vespre abans, el
foguerú cie la mateixa plaça de Sa
Font se celebra amb l'animació ha-
bitua].

ES DONEN CLASSES DE FRAN-
CES i es fan traduccions francès-
espanyol i espanyol-francès.
Informació, Tel. 827144 (vespres)
Tel. 823076 (a partir de las 21 h.)

Dia 18 del pitsat mes de desom-
bre, la fatalitat dol destí, tenyf do ne-
gre els colors del C.D. STIorta, en
:;egollar-se amb el segell de l'eternitat
i del silenci els llavis de Dino Pons
Palomares.

Mentre banyavem amb Ilagrimes el
seu record i cobríem de terra les so-
ves despulles, veiem com despuntava
en el jardí del firmament una gran
ponsella i vestia el vermeil i suau ve-
nta de l'amor huma.

Una gesta de valentia enaltia la
grandesa d'aquell cor que bategava
dins aquell cos moribunt i entre el
desconcert i els gemecs de dolor d'a-
quella nit trista es feia present la hum
d'una voluntat sagrada que solament
pot entendre el qui de veres se sent
enmorat de la seva pròpia vida.

¿Quantes vegades Dino havia dit i
repetit dins ca-seva, "Si mai me passa
res i la mort tanca el capitol del meu
destí, no vacil.leu ni un moment en
donar dessinteressadament tots els
meus òrgans als que els necessitin,

yerqué puguin despertar il.lusions i
l esperances de vida"?

Tots sabem que la mort es trista,
desesperant i devastadora, perqué es-
queixa en mil bocins els nostres plans
I deixa un buit que ningú mes no pot
omplir. Però quan la mort serveix per
fer brollar la font del gran cabal d'a-
mor huma, els qui hem tengut la sort
de veure el teu somriure, sentir les
teves paraules o estrényer la teva ma
per celebrar la teva feina esportiva,
sentim com un calfred que ens sacse-
ja per complet.

Tampoc podem amagar la satisfec-
ció que sentim d'haver tengut la sort
de coneixer-te i d'haver-te comptat
entre els amies. Tots els diaris de
l'illa, en cl seu dia, ressaltaren la te-
va gran generositat i noblesa.

El Club Deportiu S'Horta, que Ju-
rant onze anys ha gaudit de tenir-te
a les seves files, concix ben hé el va-
lor de la teva joia, de la teva simpa-
tia, de l'alt punt de mira, sencillesa i
comprensió cap als directius i els teus
companys.

El Club Deportiu de S'Horta sem-
pre ha tngut la sort de tenir bons es-
portistes, que han sabut lluitar en de-
fensa dels seus colors. Però mirant-
te a tu, ens adonam que vares rom-
pre tots els esquemes, perqué a mes
de gran figura esportiva, hem pogut
comprovar la qualitat de la teva per-
sona, el teu incalculable valor huma.

Nosaltres amb aquestes paraules
senzilles i pobres però sinceres i de
tendre recordanca, no pretenem no-
mes ressaltar la teva valentia i gene-

rositat, volem arribar mes lluny i sen-
tir dins el nostre pit, molt aprop dols
teus pares i germans, el batee generós
del teu cor.

Amb un gest de fraternitat i calor
huma, amb una forta estreta de ten-
dra amistat volem donar-nos les mans
perque quedi gravat per a sempre
dins el nostre esser el germen de dig-
nitat humana, coratge i valentia que
has deixat sembrat dins les petjades
del teu caminar.

¡Amic per a sempre!
Descansa en pau, Dino.

Josep Bonet

Bústia
Hem rebut les bases del XVII Cer-

tamen de Poesia i Narració Curta i
del XV Concurs de Poesia Popular
(glosat) de Castellitx (Algaida).

El termini per a la presentació
d'obres finalitza el dia 31 de marc.

A la nostra administració podeu
consultar aquestes bases.

1LA AJA
INFORMA

(Ve de la pàg. 2)

CONSELLERIA D'AGRICULTURA
1 PESCA

A l'Ajuntament s'ha rebut un es-
ert cle l'esmentada Conselleria, el
qual fa referència a les Campanyes
de Sanejament Ramader. Aquesta
Campanya s'ha pogut desenvolupar
amb eficacia dins el nostre terme
gracies a la collaboració que ha
prestat l'Ajuntament. •

A continuació vos detallam les ac-
tuacions realitzades en el nostre
municipi durant l'any 1992, les quais
fan refenlmcia al bestiar boví, oví,
cabrum i porquí.

Bestiar: CABRUM.
Tuberculosi Caprina.
S'han realitzat en el ramat 114 ac-

tuacions amb 617 diagnòstics.
Bestiar: OVI.
Brucelosi Melitensis.
S'han realitzat en cl ramat 243 ac-

tuacions amb 15.624 diagnòstics.
Bestiar: BOW LLETER.
Tuberculosi.
S'han realitzat en el ramat 91 ac-

tuacions amb 1.330 diagnòstics.
Bestiar: PORQU1.
P.P.A.
Shan realitzat en cl ramai. 159 ac-

tuacions amb 929 diagnòstics.

Sant Antoni d'Es Carribui

ORTOPEDIA MANACOR
Pza. Rector Rubí, 3 Tel. 552614	 MANACOR

TECNICO ORTOPEDICO TITULADO
—ORTOPEDIA A MEDIDA
—FABRICACION PROPIA
—PLANTILLAS, CORSES, FAJAS, FERULAS, COLLARINES,

BITUTORES, PROTESTS, SILLAS, ANDADORES, BASTO-

NES, etc.
—ARTICULOS DE BAZAR EN GENERAL
—CONCERTADO CON LA SEGURIDAD SOCIAL
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Andreu Maimó exposa a la
Galeria Beamn de Ciutat

El proper dimarts dia 2 de febrer,
a la Galeria «Beam» de Ciutat obri
una exposició de la seva obra més
recent, el pintor f elanitxer Andreu
Maimó.

La mostra, que pot ser visitada
d'll a 13'30 i de 17'30 a 20'30 res-
tara oberta fins dia 20.

Concert del trio ( Brahms »
Diumenge passat a vespre, a la

Casa de Cultura, poguérem escol-
tar un concert que hem de qualifi-
car de deliciós, tant pel gran ajust

perfecció que demostraren els ins-
trumentistes com per la bellesa de
les peces que integraren el reper-
tori.

Barbara Walus-Jagla (violi), Ire-
neusz Jagla (piano) i el nostre pai-
sà Joan M. Barceló Antúnez (trom-
pa), foren un petit prodigi amb Mo-
zart, Cesar Franck i Brahms i el
públic en queda prou allepolit de
l'event. Tots tres donaren mostres
ciel seu alt nivell d'interpretació i
de llur exquisida sensibilitat.

Teatra dels alumnes de 11. de
Formació Professional

Divendres dia 29 de gener, a les
9 del vespre, a l'Auditori Municipal,
els alumnes de l'Institut de Forma-
ció Professional, j degut a l'exit que
tingué el curs • passat, repetiran
l'obra «Juventud modo de empleo».

Com recordaran, aquesta obra fou
gestada coliectivament sota el guiat-
ge del professor J. Vicente Perez,
qui dugué també la direcció de la
posada en escena.

Fogueró a la plaça de Ses
Palmeres

Divendres dia 5 dc febrer, orga-
nitzat pels Benjamins del C.D. Fe-
lanitx, amb la collaboració de di-
versos establiments de la plaça de
Ses Palmeres, tindrà Hoc en aquest
indret un gran fogueró.

Hi haura botifarrons i panxeta
de franc fins que s'acabi i un ball
ben vitenc amenitzat per S'Estol
d'Es Gerricó, el grup cle la Casa de
Extremadura i l'Escola de Ball In-
tantil i Juvenil de Felanitx.

La XVI Mostra de Canço Infantil i
Juvenil dels Clubs d'Esplai

El GEDEN1 Esplai cle les Illes,
amb la collaboració de l'Ajunta-

ment de Ciutat i el Govern Balear
i cl patrocini dc GESA, celebrara
aquest cap de setmana la XVI Mos-
tra de Cançó Infantil i Juvenil.

Aquesta mostra, a la que hi as-
sistira el Club d'Esplai «Albada»
Felanitx, tindrà lloc a l'Aula Mag-
na ciel Collegi La Salle, avui dissab-
te i cierna diumenge.

Trobada de corals a Son Servera
Demà diumenge, a les 8 del ves-

pre, a l'església de Son Servera se
celebrarà una trobada de corals de
la zona a la que participaran la Co-
ral de Felanitx, Son Servera, Arta i
Capdepera.

APA Col.legi Sant Alfons
ESCACS.—E1 proper dimarts dia

2, a les 5 del capvespre, en el col-
legi de Sant Alfons, començarà un
curset d'escacs (ajedrez).

NATACIO.--Dilluns dia 1 comen-
-en les classes de natació a Mana-
cor. El termini d'inscripció acaba
cl mateix dilluns a, migdia.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
BALL.—Dimecres dia 3 de febrer,

n la sala del segon pis de la Llar,
ball d'aferrat, ailes 17 h.

COMISSIO D'ACCIÓ SOCIAL.—
Dimecres dia 3, a les 17 h., reunió
de la Comissió d'Acció Social.

CONILDIA.—Dijous dia 4 i diu-
menge dia 7, assist:mcia a Ciutat a

comédia d'En Xesc Forteza. Preu
1.700 ptes.

Confraria del Sant Crist de la
Bona Mort

Aquesta Confraria, adscrita a l'Es-
rlúsia cie Sant Alfons, vol comunicar
als cavaliers creuats que ha obert
un termini per acimetre nous con-
frares, per tal de poder participar a
les processons de Setmana Santa vi-
ncnts.

Per a mes informació, es prega
adreçar-se a l'esmentada Esglesia.

El Gertrul Major

Secció Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL

Dimarts dia 2, festa de la Puri-
ficació de Maria, a les 8 ciel ves-
pre, beneclicció de candeles i Missa
soIemne.

Dimecres dia 3, festa. de Sant
BILi, a les 8 del vespre MiSSa'

i beneclicció de fruits.

vida social
NAIXE1`.1ENTS

La llar dels esposos Antoni Valens
Nicolau i Cati Assumpció Barceló
Covas, s'ha vista alegrada amb el
Paixament del seu primer fill, un
nin que en el baptisme rebrà el nom
de Joan Antoni.

Enviam la nostra més cordial fe-
licitació als novells pares.

A Barcelona, els esposos Lluís
Elies Vila i Angels Hernandez
Blanch, han vist curullar la seva fe-
licitat amb la naixença del seu pri-
mer fill, un nin que ha rebut el
nom de Gerard.

Rebin els bons amics la més afec-
tuosa enhorabona.

NECROLOGIQUES
Dilluns de la setmana passada,

descansa en la pau de Deu a Fela-
nitx, a l'edat de 67 anys, havent re-
but els sagraments, D. Joan Rol An-
dreu (Peraire). Al cel sia.

Reiteram la nostra Tries sentida
expressió dc condolència a la seva
esposa D. a Maria Valens, mare po-
lítica D.a Catalina Obrador i als al-
tres familiars.

Dissabte passat entrega l'anima a
Deu a Son Proenq, a l'edat de 79
anys i després de veure's confortat
amb els sagraments, D. Joan Pere-

116 Adrover, de Can Molinet. Q.C.S.
Enviam la nostra més sentida con-

doEmcia als seus familiars i d'una
manera especial a la seva esposa
D." Aponnia Patró i fills D.  An-
tònia i I). Joan.

Jocs de l'atzar
Loteria Primitiva

DissIble 23: 	 54i-15-27-36-47
C-1 (; 11-5

1)i jous 28: 	 23-26-3F-12-43-15
C: 49 R-2

Bono Loto
Diumenge 24: 10-1)-18-39-42-45

C: 26
Dilluns 25: 	 1-7-14-17-22-38

C: -13
Di mar. 26: 	 1-3-6-10-18-22

C: 47
Dime. 27: 3-16-20-23-,28,-31 . C: 9

Reintegrament: 3

A San Judas Tadao
Abogado de los casos difíciles
y desesperados. Reza nueve
avemarías durante nueve días.
Pide tres deseos, uno de nego-
cios y dos imposibles. Al nove-
no dia publica este aviso. Se
cumplirá aunque no lo creas.

P.A.A.

ES VEN RENAULT 5, 4 portes PM-
U. Bon estat i preu interessant.
Informació, Tel. 582976

Se realizan esculpidos de uñas
en porcelana

Elabora los por JUANI y KISKA

Para atenderles, pedir hora con antelación, Tel. 581257.

Viernes 5 de febrero

REAPERTURA

Ceiger kcSes Portadores»
Ofreciendo a • sus amigos; • clientes

V púb!ico en general:

- Nuevas especialidades en cocina ma-
llorquina y arroces.

- Comer o cenar picando.

- Menús económicos en días laborables

- Presupuestos para comidas de em-
presa, reuniones o fiestas.

RESERVAS, TEL. 825271

RONDA CRUCERO BALEARES, 59	 PORTOCOLOM



mografic corresponent a l'any 1967,
i facilitat per la nostra Parróquia
fou el segLicnt:

Matrimonis, 63.
Naixaments, total 142.
Defuncions, total 141.

La passada setmana el «FELA-
NITX» publicava el moviment de-
mografic de l'any 1992.

Hi mancava, com sempre, el mo-
viment de la Parròquia de Portoco-
lom. Algún ens demana si la Parrò-
quia de la Mare de Deu del Carme
pertany a un altre arxiprestat.

D'ALLAVORS

NECESITO NIÑERA con experien-
cia y referencias. Carretera Fela-
nitx-Portocolom.
Informes, Tel. 824960.

OCASION! VENDO DOS VIVIEN-
DAS y una cocheria para dos co-
ches, por sólo 9 millones.
Informes,.Tel..582088. •  

Nueva Funeraria
FLORISTERIA CICLAMEN

E. Mestre, 8 	 Tel. 827386
PARTICULAR

Tel. 	 582904
Tel. 	 581188 

PRECIOS ECONOMICOS 

FELANITX

LA PLAÇA DELS PINTORS

De Joan Bauzà a Xam
Miguel Pons

Quan horn pot gaudir d'una mostra de pintura, corn ara mateix la de
Joan Bauza, al Casal Solleric, dc Ciutat, es combina dins el contempla-
dor el gaudi davant l'obra contemplada i l'angoixa de no disposar d'un
aixopluc que doni cobri perenne a l'obra que ens es dada admirar per
temps limitat. Ciutat esta mancada d'un museu que arreplegui obra
Joan Bauza, d'Antoni Ribas, de Ricard Anckermann, de Blanes  Vinte, de
Bernareggi, de Tito Cittadini, d'Antoni Gelabert, pintors que hem po-
gut veure i estudiar en distints muntatges en els darrers anys i tants d'al-
tres que integren la pintura mallorquina de mitjan segle XIX i mig
segle XX. També manca un museu d'art modern, que seria mes fàcil d'a-
glutinar perqu:: molts de pintors sán plens de vida. Ës veritat que les entitats
oficials, corn les entitats cuVurals i  bancàries, també molts de particulars,
tenen les seves colieccions. Ja sé que el que dic es una utopia. Ens hem
de comformar, i agrair encara, el que es fa. D'altra banda romandríem
orfes de l'art dels veils artistes.

No fa massa temps que s'ha pogut fruit de l'exposició de Joan BallZà,
en el Casal Solleric, i la de Xam, en el Casal Balaguer. Dos extrems, dos
pols oposats, però representatius del seu temps.

El mestre Xam ens ofereix l'evolució del seu art vers l'abstracció tan
lograda. Xam pinti el que pinti sempre es Xam•i sempre es bo.• Aelmir la
darrera manifestació del seu art interior, equilibrat, harmónic, de rica co-
loració però rio puc oblidar aquell altre món de reis i menines i arlequins i
moixos i galls i tot tant de Xam.

Consider encertadissim el judici del pintor S. B. Busser: «Joan Bauza
es el nostre Velázquez». Amb totes les distancies i diferencies, Joan Bauza
te molt de Velazquez, que, sens dubte, va veure els anys d'estudi a San
Fernando, de Madrid i que en petit format trasllada a Còpies dels grans
mestres. Joan Batiza, academic, neoclassic, realista, ens deixa el testimoni
de la Mallorca del seu temps, la dels mariners, de l'arquitectura pintada,
dels familiars escoltant les noticies de Cuba, dels elIs barbuts, dels tam-
borers de la Sala, dels macers, dels fills illustres, dels canonges, de la
venedora de tapares, ... I juga amb el clar-obscur, amb els colors calents,
amb el perfeccionisme de la ternatica central deixant quasi al descobert
el tramat de la tela. I aiXi corn Joan Bauza hereta del seu Mestre Madra- .

zo la dedicació al retrat i els ternes costumistes, i dels romantics la pin-
tura histórica posada de manifest a les teles del rei en Jaume, de Joan
Mas de Pollença, quan els temps canvien i muda l'art, Joan Bauza a prin-
cipis del segle XX, sens deixar de ser ell, dóna un tomb i empra uns colors
mes clars, mes vius, ... Serva forma i color si be aquest, a vegades, predo-
mina sobre la forma. Plasma. el paisatge directe com á marc de les figu-

AUTORITATS LOCALS.—EI batle
ele Felanitx era D. Jaume Munar
Prohens; tinents de balle D. Miguel
Barceló Gelabert, D. Miguel Adro-
ver i D. Macia Barceló Adrover. Re-
gidors ho eren D. Llorenç Nicolau
Alou, D. Antoni Gomila Obrador, D.
Guillem Company Oliver, D. Luis
Garcia Vaguer, D. Guillem Obrador
Arnau, D. Matcu Barceló Oliver, D.
Rafael Estelrich Amengual i D. Jau -
'ne Rosselló Lladó.

ADEU AL TREN.—Una cincuante-
na de felanitxers anaren en tren,
per darrera vegada, en. el trajecte
Felanitx-Palma. Era el 31 de desem-
bre de 1967. Aquesta unia de tren
s'havia inaugurat el 10 d'agost de
1897, encara que la inauguració ofi-
cial tingués Roc el 6 d'octubre del
mateix any.

ELS REIS.—La cavalcada dels
Reis d'Orient de l'any 1968: arriba a
Felanitx per la carretera de Porre-
res. De l'organització se n'encarrega
l'O.J.E.

LES BENEYDES.—Fa 25 anys, or-
ganitza les beneïdes l'O.A.R.—Agui-
les. El primer premi per les carros-
ses grosses fou de 1.000 pessetes i
així en ordre descendent. Hi hagué,
també, carreres de someres i el pri-
mer premi era un pollastre gros,
que suposam era pel conductor, per-
que la ruca ja en devia tenir prou
amb una grapada de laves.

DEMOGRAFIA.—EI moviment de-

res humanes sempre subjectes a l'academicisme. Joan Bauza no abomina
de les innovacions sine') que es transforma al . manament de les exigencies
modernistes.

Gener-93

Carretera PORTOCOLOM - S'HORTA

Bodas, Banquetes, Comuniones
y fiestas en general

Para el año 1993, abierto todos los días
RESERVAS: Llamar a los Tels. S37034 y 658033



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
Gilcra KZ--125
Suzuki Ldo 75 (PM-AJ)

CICLOMOTORES
Derbi Scooter
Peugeot Rapid
Puch Suzuki Cóndor

Puch X-40 	 .
Vespinos y Mol?i,letttes varios

EXPOSICION r Yr VENTA

Taller
•,Cnstobal Bennosar

C. Campos,' 33Tel»580268
ALQUILER DE,.0CHES
- Y MOTOS

•

./90/14/PB0475-51X,
éx1t9Á'/oi22zow

Les ofrece sus servicios:

A B PROTECCION
SEGURIDAD

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

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

CERCLE REMAIN
ASSEMBLEA GENERAL

.

-

	 Es convoca. als Srs.. Socis a l'Assemblea 'General ordinaria, que
tindrà lloc el diumenge . dia 31 de gener,' .ales'15 bores, en el local
social, la qual es regira pel segiient

. ,
ORDRE DEL WA..

— Situació i balanç.
— Renovació de càrrecs directius

La Junta Directiva

BLESON OLE
C7A-reffnartbS'Ilinii5-ir'" 	 PORTOCOLOM 	 Tel. 825117

Comunica-:'8' sus clientes que permane-
cerá ABIERTO los fines de semana (vier-
nes, sábado y domingo).

POLLOS AL AST PARA LLEVAR - PLATOS COMBINADOS
COCINA MALLORQUINA

FELANITX    
-...■■•1 .1=11.14.1.1..L 

Ajmaament de
Felanitx
EXTRACTE DELS ACORDS DE LA

COMISSIO DE GOVERN,
CELEBRADA DIA 28 DE •

DESEMBRE, DE 1992
S'adoptaren per .unanirnitat els

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

rior.
S'acorda la devolució de les garan-

ties definitives constituïcies pel Sr.
Jose Mesquicia Manresa amb motiu
de les adjudicacions dels Hoes aims.
12 i 33 del Pare Municipal.

Es deixa- damunt la taula l'adjudi-
cació contracte del servei d'aju-
da a domicili, pendent de consigna-
ció pressupostaria.

S'acorda . contractar amb , daro-
test Balear, S.A. el servei de control
cie l'aigua potable . de Felanitx, per
un import cie 705.260 ptcs.

S'acorda deixar damuni la' taula
la contractació del subministrament
de material per a la desratització del
Terme, pendent d'una tercera oferta.

S'aprova i s'ac'orcla el pagament cle
Ja certifiqació núm. I de . les obres
cie . pavimentació i millora de la car-
reterà • d s'Horta a Cala Ferrera,
per un import de 5 ..765.508 ples. !
,S.'aprovaren les normes de i . con-

curs per a la pintada de la paret del, .
solar'nbicat al passeig de la Repú-
blica Argentina, _ entre i el
Paré .de BoMbers.

. Es clesestima la sollicitud de de-
volució d'ingressos indeguts presen-
tada pel Sr. NicolAs Veny Obrador.

Es concedí una subvenció de
112.500 pies. a l'Associació cie Pares
d'Alumnes de l'Escola Pública «Mig-
jorn» de Cas Concos ciel Cavalier.

S'aprova l'expedient núm. 4 de su-
plements de credit per incorporació

' de remanents de credit.
• S'acorcia cl pagament de la sub-

venció de la Conselleria de Cultura
a l'Escola de Música Pare Auli.

S'assessora el Sr. Bade en afers
de la seva competencia.

Fora de l'Ordre clel Dia i després
de la preceptiva declaració unanime
d'urgència, per unanimitat s'aprova
el Compte de Recaptació correspo-
nent a l'any 1991, quedant un pen-

. dent cie cobro de 7.620.468 pies.
També .fora (le l'Ordre (lei Dia i

després de la preceptiva cleclaració
.i .,nnanime d'urgència, per unanimitat
I. 'açordtà concedir una ajuda (le

20.000 pies. a la Banda 	Cornetes
•i.Tambors de Felanitx.

• •
• - Per acabar, i també fora dc l'Or-
cf- :!-ciel Dia i clesPr6s de la precep-
tii'a declaració unanime d'urgència,

'per unanimitat s'acordà contractar
amb l'empresa Intresss el servei d'a-

- 1 ,jucia•'a domicili, pel període com-
Ores entre el dia 1 de gener i el dia
28 de febrer cic 1993, - pel preu
cl'1.304.347 Ptes., IVA, exempt. •

Acaba la sessió a les 2205.
i

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

CritaVER2 	 SL)hEia
L'Associació d'Amies del Poble Sa-

haraui de les Illes Balears té la inten-
ció de sumar-se a una caravana d'a-
juda als refugiats saharauis del Tin-
duf, Argélia, amb un CAMIÓ CIS-
TERNA, que ha de sortir a principis
de març. Fins ara s'han recollit tres
milions i mig de pessetes i manca un
Poe más d'un - milk"). Seria una llàsti
ma no poder cobrir aquesta recta fi -
nal. Per això vos demanam donatius
que es poden ingressar a La Caixa,
ag6ncia 0973 del carrel. Forners n ti in
1 de Palma, al compte núm. '138-79.
Vos ho agrairem 'de tot cor, nosaltres
i els refugiats als campaments 'del de-
sert.

SE ALQUILA BAR DIANA, en Por-
to Colom.•
Informes: Tel. 824184.

ADMINISTRATIVA on 	 Gracid
FP, BUSCA EMPLEO.
Informes: Tel. 827067.

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

■

— REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTORES MARI-
NOS, DENTRO Y FUERABORDAS:» - -
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES,
PINTURA GENERAL, PATENTES, REPARACIONES DE FI-
BRA.

— CUSTODIA DE EMBARCACIONES EN NAVE Y FUERA DE
LA NAVE.
VARADA Y BOTADURA DE LANCHAS HASTA 15 TONELA-
DAS. TRANSPORTE DE LANCHAS.

- VENTA DE LANCHAS A MOTOR Y LLAUTS, NUEVOS Y
USADOS.
VENTA DE MOTORES MARINOS DENTRO Y FUERABOR-
DAS.
VENTA DE ARTICULOS NAUTICOS.

La novedad para 1993: Espacio de 300 m2.
para «Nazi° tu mismo»
LES OFRECEMOS ESPACIO PROVISTO DE 220 V./380 V., AGUA,
AIRE COMPRIMIDO 10 AT, ASI COMO UN GARAJE DE 8 m. x
12 m. x 4'50 m. DONDE PODRA REALIZAR TRABAJOS DE PIN-
TURA EN SU LANCHA O LLAUT.
CONSULTE PRECIOS: TEL.: 824266 - 824221.

FAX: 823464
Servicios oficiales: 	 Volvo Penta

TOHATSU
Mercruiser
MERCURY

Caterpillar
BIAM BOAT

DIRECCIÓN
Camino Ca 's Mari Mestre, s/n.
07670 Porto Co/om. Teléfonos: 824266-824221. Fax 2464



Rar 
NOMtS EN VENIEN, SEBASTIA

Al Ple de dia 14 de desembre el
Batle se va passar. Segons me digué,
estava molt nerviós de tot el dia i
en començar el Ple tan sols els sous
no havien arribat tot i que sabien
que necessitaven la majoria absoluta
per aprovar l'avançament de les
NNSS. Com que me conec les ten-
dencioses escriptures de certs practi-
cants de periodista; el dia següent del
Ple vaig explicar al Batle que segons
.qué publicas la premsa, seria bo que
aclarís els termes i els fets sego.is
varen succeir al Ple.

Dia 19 de gener vaig rebre de
l'Ajuntament, dos • comunicats sig-
nats pel Batle que s'havien enviat al
diari "Baleares" i al "Diario de Ma-
llorca". El "Baleares" del 15 de ge-
ner va treure una noteta resum del
comunicat del Batle i el "Diario de
Mallorca" del 20 de gener va treure

comunicat Integre dins l'apartat
-de cartes al Director. He de dir que

principi vaig agrair molt quest
gest, malgrat la frase que déia: "si
bé es varen dir aquestes paraules, ho
foren dins un context dialéctic a on
"anaven i venien", perqué aquesta

-frase desvirtuava el sentit de rectifi-
•cació de - tota	 carta i a més .això •
.no ra cert. Així i tot no li vaig do-
nar més voltes fins al dia segiient
que, el senyor Miguel Adrover C.
•que fa de corresponsal del DM a Fe-
lanitx, va treure un article on que-
-dava clar que només havia entés el
que era fals, això és: que els qualifi-
catius despectius "anaven i venien".

Tot plegat no me lleva la son, en
cinc anys m'hi he avesat, així i tot
me molesta aquest fet perqué el Sr.
Miguel Adrover C. i el Batle foren
presents el dia dels fets i saben ben
cert que "només en venien" i així
consta a l'acta de la sessió, però,

no entenia per quines cinc-centes
cl Batte havia de remenar béies. Com
que tenia una sospita, la setmana

-nassada vaig demanar al Batle si l'es-
tceit de rectificació que havia publi-
cat el DM era escrit del senyor
Sebastià Lladó. El Batle me va
confirmar les meves sospites, l'utcr
de la malguanyada frase no era ell,
l'havia escrita el senyor Lladó.

Arribats a aquest pUni, ja
-tone tot i no hi ha res més a dir, no-
més que la manipulació d'uns fats
ha arribat als lectors de DM i al su-
posat periodista talment com volia al
manipulador que arribassin, lluny de
Ia realitat i en comptes de servir per
.aclarir, que servissin per vendre tot
lo contrari del que en principi sem-
blava la intnció del Batte, que era el
demanar disculpes d'uns fets lamen-
tables. Una qüestió tan personal com
.aquesta no es per deixar en mans d'al-
tri. Vet aquí el resultat i precisament
de part de qui en el seu programa
anunciava: "prou de desqualificacions
personals a la Sala" i ell en nom d'al-
tri, vol desqualificar-me fent córrer
informacions falses que tanib6
la Televisió	 Felanitxera ha estat
prompte en recollir i difondre.

CENTRE CULTURAL DE FELANITX

JOSEP Ma LLOMPART DE LA PENYA
El Centre Cultural de l'Ajuntament de Felanitx, ret homenatge a JOSEP NV LLOMPART

LA PENYA, que tan t ha treballat per la Ilengua i la cultura de :Mallorca i vol expressar el condo l
als seus familiars.

FELANITX

Ja ho val Sebastià, dus comí de fer
bona carrera política.

Bartomue Obrador i Adrover

EL RESULTAT ECONOMIC
DE LES VERBENES

Senyor Director:
El Grup Socialista de l'Ajunta-

ment de Felanitx va remetre una
carta al Director del periòdic «El
Dia 16», a través de fax, el passat
dia 12 de gener per puntualitzar
unes informacions aparegudes sobre
els resultats econòmics de les ver-
benes de Felanitx. Com que la car-
ta no ha estat publicada, m'acolliria
a les vostres pagines per si li voleu
donar publicitat.

Deia la carta: Senyor Director de
«El Dia 16»

Voldríem fer unes puntualitza-
cions a la informació que, sobre els
resultats econòmics de les verbenes
de Felanitx, ha publicat avui el vos-
tre diari.

.1." L'Ajuntament ha facilitat in-
formació sobre la recaudació I les
despeses de les verbenes en diver-
ses ocasions. Segons el butlleti «La
Sala informa» de dia 1 de setembre,
el déficit va esser de 15.899.061 pts.
El mateix butlleti rectificava vuit
dies després; només se n'havien per-
dudes 9.581.911,—. Segons el senyor
Antoni Gonzalez, la intervenció mu-
nicipal ha facilitat noves dades: el
déficit sera de 10.743.075 pts. El Bat-
le, per la seva banda, ha declarat
repetidament al vostre diari que
s'havien perdut tretze milions. («El
Dia 16», 29.11.1992). .

2. ° Inclotfre les despeses del re-
cital de Marina Rosen i de la re-
presentació teatral en el capitol de
les verbenes no té altre objectiu
que inflar la xifra de les despeses,
ja que aquests dos actes varen es-
'se'. 'de franc:

3." L'equip de govern del Partit
Popular, que no va facilitar mai
cap informació dels resultats de les
verbenes que organitzà en els anys
anteriors, tenia interés en resaltar
el resultat desfavorable de les ver-
benes organitzades per l'equip so-
cialista, que va retallar el pressu-
post de les festes en més de quinze
milions.

4." Els lectors d'aquest diari con-
,vé que sàpiguen que, en el darrer
any que el Partit Popular va tenir
cura de les festes, essent regidor
d'Hisenda el batte actual, les
dues de les verbenes varen esser de

El dijous de l'altra setmana tin-
gué Hoc al «Bar S'Abeurador» un
sopar de germanor que reuní qua-
si tots els bons aficionats a la caça
esportiva de l'Illa. Un sopar de pi-
nyol vermeil que va comptar amb
Ia presència del Batle Toni Grimait,
el regidor Juan Ruiz, el delegat
d'Esports del CIM, el felanitxer An-
dreu Riera, el President de la F.B.
de Caça, Toni Tomas i el president
de l'Associació de Caçadors de la
nostra Ciutat, Miguel Far.

Les cameres de la Televisió Fe-
lanitxera enregistraren aquest emo-
titi acte. Al final el Batle Grimait
i el President Toni Tomas varen
prendre la paraula, i entre d'altres
coses que aquesta' rrió-

22.706.000 pts.
El Grup Socialista de l'Ajuntament
de Felanitx

EL NINOT DEL FOGUERO

Sr. Director:
M'agradaria que qualcú m'expiicas

cl significat d'aquell home de pedaç
assegut al capdarnunt del fogueró que
dissabte passat va cremar a la plaça
de Sa Font.

No es la primera vegada que veig
una figura humana damunt un fogue-
ró d'aquests. Un any va esser un
Sant Antoni, cosa que em va deixar
ben perplex: ¿quin sentit pot tenir
cremar una imatge de Sant Anton',
per rudimentária que sia, dins un fo-
gueró fet en honor seu?

Si no hi ha una tradició o alman-
co un significat que ho justific, no
trob gens oportú això de cremar pti-
blicament una figura humana, balda-
ment sia imperfecta i grotesca. Sem-
pre pot recordar les fogueres de la
santa Inquisició, i a un Hoc tan ino-
portú com és just davant un temple
catòlic.

L'únic personatge que hi podria es-
caure entre les flamarades seria el

tenint en compte que el foc
constitueix el seu ecosistema. Fora
d'ell, insistesc, no li sé veure la gra-
cia.

Bufalaga

dalidat de caga esportiva esta dins
les millors directrius ecologistes...
Foren molt aplaudits.

Després es feu rentrega de tro-
feus ai guanyador Bernat Julia, un
gran caçador que sap ensinistrar
molt be les seves cusses i que ja
va guanyar aquest campionat de
Balears fa un parell d'anys.

Miguel Far li entrega una placa
comniemorativa en nom de la «So-
rietat. de Caçaclors de Felanitx».
Toni Tomas féu lo mateix en nom
de la F.B. de Caça.

També el senyor Tomas li dona
una flaca de l'Ajuntament de Lluc-
major, on tingué lloc aquesta pro-
va.

El bade Toni Grimalt també en
representació de l'Ajuntament de
Felanitx, li dona una magnífica pla-
ca.

I per. acabar, Toni Tomas n'hi en-
trega -tina altra de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca.
• Una festa de gent ben avenguda

que se va perllongar fins molt tard
dins el. :mateix local, on se varen
huir les pintures amb motius d'a-
questa practica de caça, conills amb
cans eivissencs, del pintor felanit-
xer Andreu Maimó, que es veu que
hi entén _cri la qiiestió.

Fins l'any que ve, si Déu vol.
,	 .

MA1KEL

III Torneig de Dominó
Bar Industrial

El passat dimarts va començar el
III torneig de dominó organitzat
pel Bar Industrial. Torneig interes-
sant i competitiu que compte amb 13
parelles participants, que jugaran
cada dimarts i divendres a partir
de les 21 bores. L'emoció esta ser-
vida.

OCASION! VENDO DOS VIVIEN-
DAS i una cochería para dos co-
ches, por sólo 9 millones.
Informes, Tel. 582088.

Caça

Homena!ga a Banat Julià goanyador del
«V Campionat da Cap nib Cans Eivissencs»



-FELANITX

Fútbol Sala

Doble empat dels Benjamins
Alex Sibot dona la victòria als d'iniciació

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Fa fred i no plou. Beneides - i
I oguerons. Tradicions que cobren
foro de cada any amb molt(' parti-
cipació del jovent... Lo que fq. ra que
Ia cosa duri. Divendres dia 5 . a la
Plaça de Les Palmeres hi haura un
GRAN FOGUERCI organitzat per
l'equip de BENJAMINS del C,.D. FE-
LANITX. Amb la collaboraçi6 del
«Bar Cristal», «Bar S'Abeurador» i
«S'Estanc de Can Randa». Antii les
actuacions de «S'ESTOL D'ES GER-
RICO», «CASA DE EXTREMADU-
RA» i l'ESCOLA DE BALL INFAN-
TIL I JUVENIL de FELANITX...
Després ¡Ball per a TOTHOM! Ili
haura botifarrons i panxeta de franc
fins que s'acabi. Això divendres dia
chic, si Déu vol.

• El C.D. FELANITX cambió la
imagen, se notó la mano de SE-
BASTIA BAUZA «Bussi» ¡vaya bigo-
tes, tío!, flamante ENTRENADOR.
Le endosó un TRES a CERO al
MONTWRI, una victoria más c,lara
que el agua del manantial. Un, GO-
LAZO del joven BASILIO que ya
TIO sólo apunta detalles sino que ya
es una auténtica realidad,"en, otra
gran jugada de COSTA (penalty co-
mo una casa y expulsión al canto
del meta) que se encargó de mate-
rializar el «alma-mater» del equipo
NICO, y en otra gran jugada de este
jugador, el recién salido CALDEN-
TEY, ponía el tercero en el casille-
ro, una espléndida rúbrica para un
magnífico partido.

• La cara mala (el reverso de la
moneda) es para el jugador ALFON-
SO (Hernández) que sufre una gra-
ve lesión, para el ha terminado la
temporada, tendrá que ser interve-
nido quirúrgicamente. Le deseamos
mucha suerte. 	 " 	 ,

• Jornada negra en SEGUNDA
REGIONAL, los tres equipos locales
perdieron. ¡Vaya domingo! El: AT-
LETICOS PORTOCOLOM caía en
«Es Torrentó» por UNO a DOS ante

VILAFRANCA, si bien empezaron
marcando los «porteños» gracias a
un gol de museo de JULI, que fir-
maría el mismísimo Bern a rdo
Schuster; pero al filo clel descanso
igualarían los visitantes. En la
mitad perderían los nervios ante la
labor del colegiado ¡siempre les pa-
sa lo mismo! no saben dominar sus
impulsos, y al final, ¡pias pataphis!,
terminaron perdiendo un partido
que hubieran podido ganar por go-
leada. Por cierto varios jugadores
y directivos tuvieron que acudir al
local de la Federación a un «Juicio»
por ciertas irregularidades (presun-
taS) en alguna alineación, esto era
el martes. Algunas fichas se queda-
ron en aquellas dependencias, en es-
pera dc una resolución definitiva,

ya se sabe, en estos casos, sancio-
nes al canto.

Mientras en un bravo partido y
con la suerte de espaldas el CAS
CONCOS no conseguía nada positi-
vo en su visita al campo del AT. BA-
LEARES, sucumbiendo por la mini-
ma, inmerecidamente por TRES a
DOS.

Y tampoco los de S'HORTA pu-
dieron hacer nada en ALGAIDA don-
de el marcador final señalizaba un
emocionante CUATRO a DOS.

• El gran automovilista felanit-
xer TONI LLUCH está buscando un
«sponsor» desesperadamente, un
excelente piloto de coches del GRU-
PO «N». La verdad es que los gas-
tos no son muchos, pero se ve que
las casas no andan muy boyantes y
no están para subvenciones. Una
lástima porque está en magnífica
forma. Esperemos que la suerte le
acompañe y consiga por algún me-
dio esos dineritos que le faltan para
concurrir a las próximas pruebas,
que están al caer.

* El pasado viernes el director
de la revista «PERLAS Y CUEVAS»
el amigo RAFEL FERRER , y el mag-
nífico fotógrafo VICENTE CASTRO
bajaron a FELANITX, concretamen-
te al «BAR/RESTAURANTE/CAFE-
TERIA VICTORIA», que bajo la ba-
tuta del feliz matrimonio JOSE y
MARGARITA ofrece sus servicios
en nuestra Ciudad. El motivo, como

les anuncié la pasada semana, era
preparar ese recetario de cocina que
va a salir quincenalmente en esta
popular revista manacorina. Toda-
vía la sección no tiene nombre de
batalla, pero todo se andará a su
tiempo. El amigo JOSE y un servi-
dor seremos los artifices de esta
nueva aventura gastronómica, don-
de tendrá protagonismo la cocina
vasca y mallorquina, más alguna in-
vención que nos pasará por la tes-
ta... Unas recetas nada complicadas

que las podrá llevar a cabo el más
inexperto.

La cosa no pudo empezar mejor,
degustamos un esplendido plato de
pescado que pasará a los anales de
Ia historia, amen de otras mi tile-
zas...

• El passat dissabte a migdia
coin ja és tradicional, l'amic TONI
BARCELÓ var CELEBRAR la seva
ONOMÁSTICA a foravila. Un bon
FOGUERCi on una multitud de gent
var po 'ar torrar i beure vi a balque-
na. No va faltar ni el cava, ni els
pastissos, ni les copes ni el café...
Ana, passat «Son Navata», a la car-
retera de Porreres ens veim cada
any. Una festa molt entranyable que
li costa a en Toni un ou i part de
s'altre. Fins el pròxim gener ja del
94, si som vius i la salut ens ho
permet.

• Ha sido noticia estos días el
0- ran historiador felanitxer RAMON
ROSSELLÓ, por sendos trabajos de
investigación, uno acerca de «Els
Origens de Es Llombards» y cl otro
acerca de «Les penedides de Chi-
tat». Magníficos por cierto. Y creo
que empieza a ser hora de dar al
amigo Ramón el mérito y el reco-
nocimiento que se merece, cosa que
parecen negársela algunos pseudo-
historiadores (papanatas) que an-
dan por ahí luciendo el pelo y dán-
dose mucho auto-bombo y platillo,
cometiendo barbaridades inexplica-
bles al amparo de Ias institucio-
nes (?).

RESULTATS
Iniciació
C.D. Alaró, O -
E.F.S. Felanitx A/B. Can Biel, 1
Benjamins
C. St. Vicenç de Paül, 5 -
E.F.S. Felanitx A/P. Hens, 5
C.D. Son Oliva, 2 -
E.F.S. Felanitx B, 2
Alevins
E.F.S. Felanitx A, 0 -
A. S. Vicenç de Paül, 9
C.D. Esporles, 4 -
E.F.S. Felanitx B/V. Porto Cari, 1
Infantils
Deportivo S'Illot, 1 -
E.F.S. Felanitx A, 10

Setmana positiva i freda dels
equips locals. Gairebé tots compli-
ren a la perfecció. Els Benjamins i
els d'Iniciació romperen tots els pro-
nòstics. L'equip d'iniciació guanya
per la minima dins Alaró gràcies a
un gran gol d'Alex Sibot. El Milan
felanitxer de Pep i Corchado com-
pli al cent per cent practicant un
joc ràpid j efectiu. Aquest impor-
tant triomf deixa els felanitxers al
cap d'amunt de la classificació.
Avui juguen a les 19'15 a Sa Mola
davant el «gallet» Los Almendros.
Jugaren: Cristóbal (3), Vidal (2),
Alex (3), Andreu (3), Julian (2), Se-
bastià (2), David (2), Xisco (2) i
Hayo (3).

Empat a 5, a Ciutat dels pupils
de Xesc Blanco. Marcaren Corona-
do (2), Uguet (2) i T. Manresa.
Aquest equip amb aquest empat
tanca la classificació ha ent fet
una bona temporada.. Ara haurem
d'esperar 'unes setmanes Per veure
com quedaran els Play-Offs corres-
ponents. Jugaren: Cairns (2), Uguet
(3), Coronado (3), Joan (3), Lillis
(2), Manresa (3), Rai (1), Jonathan
(1) i Bel (1).

Aquesta setmana l'equip B de ben-
jamins tornà empatar a dos, aquest
cop dins Son Oliva, essent el pri-

• En Manacor en la «TORRE
DE SES PUNTES» bajo el título de
«FILS», l'artesana MARIA R. HOR-
RACH presenta artísticos trabajos
que hace con el hilo. Tapices, acor-
dcllats, jocs de fils... La muestra,
totalmente recomendable, podrá
verse hasta cl 17 de febrero.

Copyright: MIQUEL ANGEL
JUAN GARCIAS

mer equip fclanitxer que aconseguí
puntuar en aquest històric i dificil
camp. Ramallo i Enrique marcaren
els gols. Jugaren: Martinez (3),
Juanito (3), Kiko (1), Ma .gí (2), Ra-
mallo (2), Barceló (2), Jesús i Qui-
que (2).

Abultada derrota dels Alevins A,
davant un rival netament superior.
Avui dissabte, s'enfrontaran a -un
asequible Col. Santa Teresa. Segur
que lluitaran de debò per a aconse-
guir la victòria. Jugaren: Juanjo,
Carolina, Miguel Angel, Xavier, Vi-
cens, Tomeu, Coves, Pedro, Bini-
melis i Ramón.

Gran travelada dels alevins B dins
Esporles, partit delicat degut a la
situació a la taula classificat3ria
dels dos equips. Jaume Vidal mar-
cá el gol de l'honor, a pase de San-
ti Sierra. Jugaren: Manuel (1), Mar-
tin (1), Rubén (1), Adrián (3), Jau-
me (2), Pou (1), Valentin (1), San-
ti (1) i Guillem (1).

Els infantils es desplaçaren a
l'Hotel Hams per disputar un par-
tit amistós amb el deportiu S'Illot
i el mister local aprofità l'encontre
per donar oxigen a la banqueta. Els
gols foren obra de Pedro, Villanue-
va, Domingo (4), Páramo (2) i Ci-
ria (2). Jugaren: Richard (2), Cira
(2), Páramo (2), Villanueva (3) ,
Salvita (3), Esteban (1). Domengo
(3), Francis (3).,. Gori (1) i Pedro
(3 ) . Avui jugaran dins Sa Mola amb
el C.D.S. Son Oliva.

LO MILLOR.-E1 III Trofeu de
l'amistat que es disputarà demà
diumenge a partir de les 15 h. Hi
prendran part els equips d'iniciació
A i B, benjamins A i Monitors de
Felanitx.

LO PITJOR.-Els desplaçaments,
Ia majoria de rivals són ciutadans
i hem de fer un bon grapat de qui-
Rometres setmanals.

Escriu: Marino Talavante.

AUXILIAR ADMINISTRATIVA cer-
ca feina d'oficina dependenta o ,

guardar nins.
Informació en aquesta Adminis- 4

track").

ES VEN DUPLEX A PORTOCO-
LOM, planta baixa, 3 dormitorios,
un bany i bany petit, sala-menja-
dor. Piscina comunitiiria, parking
i petit jardí.
Informació, Tel. 824006 

CARNAVAL '93
Gran surtido en tela

para disfraces en

TEJIDOS POMAR
C. MAJOR, 7
	

TEL. 580487



FELANITX

roll"; FUTBOL BASQUET

Sensacional victoria dei Felanitx
felanitx, 3 - Montuïri,

URAN AMBIENT A SA MOLA
Liderat, en solitari, dels juvenils

El passat diumenge, amb un ho-
rabaixa solejat, poca gent per mor
de les «Beneïdes», tingué lloc l'a-
nunciat partit de futbol entre el
Felanitx i el Montuïri, amb la pre-
sencia del batle Toni Grimait, el
rcgidor Juan Ruiz_ Que varen pro-
metre que si el Felanitx guanyava
anirien cada cliumenge al «Torren-
tó».

FELANITX: MO t ia s, Gelabert,
Morales, Nico, Borrás, Miguel Rie-
ra (Caldentey), Basilio (Maimó),
Oliver, Bennassar, Pons (Borrás II)
y Costa (Sampol).

ARBITRO: Casas Flor. Magnífico
arbitraje. Mostró.jarjclas amari-
llas a los visitantes Pascual, Barce-
ló, Juanjo, Oviedo y Bennássar.
Roja directa a Pocovi. Por parte lo-
cal amonestó a Basilio, Pons, Cal-
dentey y por dos veces a Morales.

GOLES: 1-0, min. 39: sensacional
jugada de Basilio que eleva el ba-
lón por encima del guardameta Po-
covi.

2-0, min. 49: penalti sobre Costa,
clue se encarga de transformar Ni-
co.

3-0, min. 94: pase de Nico a Cal-
dentey que se anticipa a Zubi.

COMENTARIO: afortunado debut
del nuevo entrenador «felanitxe- r»
Jaume Bauzzi «Bussi», ya que se vio
a otro conjunto, diferente al que te-
nía acostumbrado a la afición local
y dio buena impresión ante un buen
equipo corno es el Montuïri.

El' conjulito local se anticipó en
todas las acciones a su rival. Desta-
cando la gran actuación del juvenil
Basilio, que result6 el mejor sobre
el terreno de juego, conjuntamente
con el portero local, sin desmerecer
Ia labor de todo el equipo.

El Montuïri, por su parte, demos-
tró su gran calidad que le supone
ocupar un puesto privilegiado en la
tabla clasificatoria, pero en esta
ocasión nada pudo hacer frente a
un Felanitx lleno dc fuerza y moral.

MAIkEL
PROXIMA JORNADA

PREFERENTE.—Domingo por la
mañana: RTVO. VICTORIA - FELA-
NITX.

REGIONAL.—LLUBI - POR-
"TOCOLOM.

R. VICTORIA' - CAS CONCOS.
Domingo tarde: «Sa Lleona».—

S'HORTA - VALLDEMOSSA.

2.• REGIONAL
ALGAIDA, 4 - S'HORTA, 2

El S'Horta va perdre una clara
oportunitat d'obtenir un positiu en
el camp del 2n. classificat, però les
errades defensives ho impediren.
El S'Horta fou molt superior en
joc i oportunitats. Gols de Ian i
Bebeto. Dema diumenge a les 15'30
S'Horta-Vallifemossa.
AT. BALEARS, 3 - CA'S CONCOS, 2

EI Ca's Concos amb les baixes de
Uguet i Salas lesionats i Gori que
rou sancionat, comença perdent per
un (Aar 3-0, i encara que acursaren
el resultat no hi .hague temps per
res mes. Aleix va parar un penal i

els gols foren marcats per Julia i
Hernandez de penal. Jugaren: Aleix,
Juanan, Tbfol, Javi, Gordillo, Az-
nar, Pedro, Xisco, Mateu, Tauler i
Hernandez. Julia. per Aznar, Tia per
Tófol i Roscó per Tauler.

JUVENILS
BARRACAR, 3 - FELANITX, 2
Alineació.—López, Santi, Juanpe,

Tomeu, Petty, Estrella, Matas, PA-
ramo, Calderón, Evaristo i Francis.
(J. Soler, Cerro, Roque i Oscar).
Gols.—Páramo i Tomeu.

Partit jugat contra el colista on
s'espera més dels jugadors de Joan
Adrover; per?) la baixa de Basilio
per jugar amb el primer equip fou
determinant per perdre el partit.

BINISSALEM, 1 - S'HORTA, 1
Valuós empat l'aconseguit en el

dificil camp del Binissalem. Gol de
Marín. Avui a les 16 h. S'Horta -
Arta
CADETS

PORT DE POLLENÇA, 6 -
FELANITX, 2

Alineació.—Acosta, Risc o, Mut,
Manolo, Cristóbal, Pinilla, M. Angel,
Javi, Juanjo, Páramo. (Porras i
Cerr6). GoiS.—Miquel Angel i Pini-
lla.

Severa derrota dels allots de Joan
Campos; les baixes de J. Soler i
Oscar, convocats pels juvenils, la
sanció d'Esteban i els 39° de febre
amb, els .que, ye.. jugar,.Juanjo
foren les principals causes d'aques-
ta derrota. Avui a les 15'30 en Es
Torrentó reben al Barracar.

S'HORTA, 3 - ESCOLAR, 2
S'Horta va realitzar el millor

partit de la temporada, essent su-
perior a l'Escolar en tot moment.
Gols de Tomeu Roig, Antonio i
John.
IN

FELANITX, 10 - S'HORTA, 2
_EL Felanitx fou molt superior al

S'Horta, que tot just no va arribar
Ia portcria contrária. Fluix arbi-

tratge de Vicente. Gols de Toni
Rigo de penal i David. Avui dis-
sabte a les 14'30, S'Horta-Manacor.

FELANITX, 10 - S'ITORTA, 2
Alineació.—Paco, Olive r, Joan,

Andrés, Simó, Enrique, T. Obrador,
T. Nadal, T. Vidal, Valentin i Aleo-
lea. (Cosme, Sergio, Nico, Alex, Ro-
han). Gols.—Tomeu Vidal (3), To-
meu Nadal (2), Alcolea (2), Valen-
tin, Andres i Jose (porter del S'Ilor-
ta en pròpia porta).

Partit de rivalitat local, on el con-
junt de Felanitx no perdonà res a
l'equip de Sa Lleona, endossant-li
ni més ni manco que 10 gols. Victò-
ria dels allots de Nino Simarro que
continuen als llocs alts de la classi-
ficació. Avui descansen.
BENJAMINS

ESPANYA, 1 _ FELANITX, 1
Alineació.—Oscar, Joan, Pint o,

Miguel Angel, Jaume, Ismael, Toni,
Kiko, J. Garcia, Carlos i Txema. (J.
Vicente i Pedro). Gol, Kiko.

RESULTATS
Cadets:
ROTLET MOLINAR,	 26
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 27
Ji treuils:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 67
BASQUET INCA, 54
Seniors masc.:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 53
ESPORLES, 56
III Divisió:
PATRONAT, 72
AUTOCARES GRIMALT, 69

COMENTARI
Amb un marcador que enregistra

poc moviment els CADETS s'impo-
saren. al. _Molinar, a domicili. , Amb
l'excepció del 2-0 inicial i d'un més
perillós 22-21 (minut 35), els felanit-
xcrs disposaren, en tot moment, d'a-
vantatge. Es tracta d'una bona vic-
tòria, en un partit que se jugá amb
pocs efectius.

El partit dels JUVENILS contra
cl Bàsquet d'Inca tingué tots els in-
gredients de les grans ocasions. Grà-
cies a la seva intensitat i al bon joc
dels locals, no defraudà gens ni mi-
ca al nombrosissim públic que
aguantà durant les quasi bé dues
bores que durà l'encontre. Desta-
quem la forta animació que dona-
ren des de la grada els jovenets de
Ia penya «Ultrazul». El partit havia
començat força favorable als in-
quers que, gracies al seu bon tir, se
posaren 0-7, pet-6 en el minut 10 el
Joan Capó ja disposava de la major
diferencia al seu favor del primer
temps (23-18). S'arriba al descans
amb un expectant 37-36. L'anivella-
ment continua fins en el minut 27
(43-42) A partir d'aquest moment
el marcdor se decanta clarament de
part local, essent molt celebrada la
victòria que deixa l'equip de Fela-
nitx com a líder, en solitari. Les
dues úniques derrotes del Bàsquet
d'Inca han estat contra el J. Capó.
Rafel Boyer feu el seu millor partit
d'enguany i quan es lesiona,. a la

Partit jugat a Llucmajor, on es
pogué veure una part per cada
equip. A dos minuts per finalitzar
l'encontre En Miguel Angel va te-
nir la millor ocasió, però l'esfèric
va pegar al pal i no va voler en-
trar. Avui a les 11 del mati, juguen
al Torrentó amb l'Escolar.

S'HORTA, 1 - BARRACAR, 3
El S'Horta està atrevassant un

mal moment de joc. Gol de Carlos.

Torneig Comarcal de
Penyes

CASA EXTREMADURA, 1 -
MODAS JUIMA, 2

Alineació.—Garrido, González, To-
más, German, Santos, Obrador, Ca-
sildo, Gervé, Santiago, Alejo, Feli-
pe, José, David i Luis. Gol.—Gervé.

Els «extremeyns» rebien a un dels
gallets de la competició i varen
aguantar be, es varen entregar i
s'hagués pogut empatar, per() l'Ar-
bitre imcomprensiblement va xiular
la fi de l'encontre 8 minuts abans
del temps reglamentari.

meitat del segon temps, ja havia
anotat 21 punts. Cesar va estar dins
el seu bon nivell de sempre. Guillem
Obrador anota les importants pri-
meres cistelles. I Toni Barceló i
Joan Bisquerra, que jugaren el dar-
rer tram del . partit, varen estar es-
plèndids. •

En una pista en estat força peri-
Ilús, juga l'equip St.N1OR en un en-
frontament en el que va anar, quasi
be sempre, a remotc de l'Esporles.
Els únies moments en que el mar-
cador fou favorable al Joan Capt.)
foren wan assenyalava 2-0, 17-16
42-40; thentre que els visitants arri-
baren a tenir fins a 10 punts al seu
favor. Cal dir que el segon temps
fou molt millor que el primer i que
Ia clau del triomf visitant fou l'en-
cert en els tirs Inures Lick darrers
minuts (9 d'l 1 ) quan l'equilibri pre-
sidia l'enfrontament.

Podia haver cstat històric el par-
tit de l'Autocares Grimait de TER-
CERA si amb 70-69, en el darrer mi-
nut, no s'haguessin perdut un pa-
rell de possessions de pilota. Els fe-
lanitxers donaren un fort ensurt a
l'imbatut Patronat que, per altra
part, comandà prácticament tot el
temps en cl marcador, encara que
en el descans el resultat era equili-
brat (42-41). El començament del
segons temps fou ben dolent j, entre
l'encert del Patronat i les errades
arbitrals.. i les errades dels felanit-
xers, amb el parcial de 16-2 (58-43)
semblavk que l'encontre estava sen-
tencitt.' Ara be, la difer;mcia se man-
tingué fins al 12 minuts (67-53) i ert
el temps restant la bona defensa de
l'Autocares no deixà anotar cap cis-
tella als locals. A això s'hi afegi una
pèssima serie de tirs •liures per
part del Patronat. Per tant, un par-
cial de 3-16 posá l'encontre a 70-69.
Dos punts de tirs lliures en els dar-
rers segons deixaren definitivament
el partit favorable als de Palma.
Dins el bon nivell de tot l'equip des-
taca, especialment, Ia parella de pi-
vots Guillcm Amengual (20 rebots,
26 punts amb una série de 12 de 14
tirs Mures) i Sebastià Rigo (11 re-
bots, , 12 punts).

ANOTADORS
Cadets —Hugo (7), P. M. Obrador

(6), Esteve (5).
Juvenils.—R. Boyer (21), Cesar

(21), G. Obrador (6).
Seniors.—Xisco Adrover (15), Jor-

di S. (11), Cesar (9), Gaspar (7).
III Divisió.—G. Amengual (26), A.

Oliver (13), S. Rigo (12), P. J. Fulla-
na (10).

AQUESTA JORNADA
Es presenta molt complicada,

contra rivals molt ben classificats i
amb l'advers factor camp.

Nomes hi haurà un encontre a Fe-
lanitx, el de cadets contra el Son
Quint, primer partit de la 2? volta.

Els juvenils jugaran a Son Rapi-
riva, les kJ-nines a la pista del C. E.
Universitat, els séniors masculins
s'han de desplaçar a Pollença i l'e-
quip de Tercera ha d'anar a Calvià.

LARRY CISTELLES
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Co!oms a la Saia
DIA ACABA EL TERMINI PER
PRESENTAR AL.LEGACIONS A

L'EXPOSICIÓ PÚBLICA DE
L'AVANÇAMENT DE LS
NORMES SUBSIDIARIES

Dia fi kira 7m mes de la publicació
BOCAIB de l'anunci per el qual

es sotmeteren les NNSS a exposició
pública. A l'hora de redactar aquest
breu cscrit no tenim coneixement de
Ia presentació de cap al.legació i pel
que va dir el PP al Ple de l'aprova-
ció de l'avançament de les NNSS
isemblava que el PP promouria un
debat públic perqué la gent presen-
tas alternatives, suggeriments i pro-
postes i que el poble redactas' los ve-
ritables normes. Sembla que. l'aparell
propagandistic del PP esta'aeatretin-
gut en altres quefers i - .hautt, \de ser
a la segona exposició pública que
es posin en rnarxa els del PP per
defensar interessos concrets. Hp dei-
xaran per l'aprovació inicial que, qui
sap quan serà per(iti(•• si r I?V va
iniciar les	 NNSS l'any 1987 i ara
l'any 1993, ha	 l'et l'aprovaci de I a_
vançament... nos .-l tres ja no -ho ve-u-.

rem!

S'HORTA CASA DE CAMPO NUE-
VA, 300 m2, 3 dormitorios, 3 ba-
ños, garaje 3 coches, luz, agua,
pozo, piscina.
Finca 5.000 m2. Buenas vistas. Dos
plantas casi terminadas. 11.000.000
negociables.

Informes, Tel. 825350

PSGE

El Govern Socialista de l'Ajunta-
ment, en el seu dia, se va preocupar
per ún terna que ha merescut de fa
estona molt d'interés de part dols
alumnes, pares d'alumnes i professors
dels dos instituts de segona en;e-
nyanca de Felanitx.

Una vegala assumit el poder mu-
nicipal per part del dit govern,
Conselleria d'Obres públiques va pi . e-
sentar, perqué l'Ajuntament n'infor-
mas, un projecte per modificar un
tram de la carretera de Porreres, dos
dc la sortida de la població fins als
instituts.

A la sessió plenaria de dia 4 de
novembre de l'any 1991, l'Ajunta-
ment se va ocupar d'aquest tema,
però fou a la sessió de dia 2 de do-
sembre quan va decidir informar-no
favorablement.

A una entrevista que el batIe so-
cialista va mantenir amb el Director
General d'Obres Públiques, dia 3 de
febrer de l'any passat, aquest li va
advertir que, tot ,i estar aprovat cl
projecte per part de la Conselleria i
de l'Ajuntarnent, no hi havia consig-
nació pressupostaria per envestir a la
onillora i, per tant, havia de quedar
ajornada.

A final de l'any 1992, el Grup So-
cialista al Parlament de les Illes Ba-
lears, recollint uns suggeriments que
ii havia fet el grup de l'Ajuntarnent,
va presentar unes esmenes prcs-

supoq elactat pel Govern Balear per
al 1993, referides a obres diverses que
s'havien de realitzar a la nostra po-
blació.

De totes les esmenes presentados
pel Grup Socialista, nomes tres va-
ren esser acceptades, després d'essor
criticades, segons va publicar la
premsa, pel conseller senyor Jeroni
Sais. Una d'aquestes era la que afec-
lava la reforma del camí cap als ins-
tituts. El Partit Popu:ar, que se va
oposar i va votar en contra de l'es-
mena a la ponéncia i a la cornissió
correyponent fsa la comissió, l'Unie
parlamentari fe■anitxer, el senyor An-
dreu Riera H va votar en contra) a
la sessió plenaria hi va votar a favor.

L'esmena va :-esultar aprovada. R--
sulta evident que, sense la iniciativa
dels Grups Socialistes a l'Ajuntamont
i al Parlament, la millora de la car-
retera no s'hauria posat en marxa.

1.1CC3 felicita a CAEB per
fer en català la seva cam-
panya contra la pressió
fiscal

L'OCB ha qualificat com un «pre-
cedent importantissim» la utilitza-
ció de la llengua pròpia de Mallor-
ca, cl català, en la seva macrocam-
panya contra l'excessiva pressió fis-
cal, i aixi ho ha fet constar al seu
President Francesc Alberti, amb
prec que ho traslladi a la Junta de
Govern.

L'OCB pensa que així també la
campanya provocara una major
iclentificació amb la classe empre-
sarial, cbtendra major força en els
suis eslògans i motivacions i, per
tant, en el fons obtencira una major
eficacia i arribara a tothom.

CLASES DE INGLES a partir de 6.° -

de E.G.B.
Informes C/ Joan Alcover, 36,

El Grup Socialista a Iljuntartent informa

['Kas as instituts

DR. nuitrq TICOULAT MESTRE
MEDICO PSIQUIATRA

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

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

Miguel Bordoy, 22-1°.—FELNITX
-.1•■••1■IC
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	COMPRE HOY 	
EN CORMOTOR CON VENTAJAS MUY ESPECIALES

Compre hoy cualquier vehículo
de la gama Opel en Cormotor
y benefíciese de unas ventajas muy
especiales.
Tan especiales que es mejor que
venga usted y las compruebe por sí
mismo.

Corsa, Astra, Vectra, Calibra, Omega
y Senator, toda la gama Opel con
fabulosas condiciones dc compra.

Aprovéchese. Venga hoy mismo
a Cormotor, Concesionario
Oficial Opel.

OPEL S
LE

 

ESPE RA NI OS

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

MANACOR (Baleares)

CONCESIONARIOS OFICIAI.ES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.
• '

Carrer Campos, s/n. FELANITX




