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L'Ajuntament cedeix part de l'Aduana
a Correus, després d'haver-ho

rebutjat el PP...quan era a l'oposició
. 	„,.

Ha mort
en JoseielLa
Llompart

La matinada de dijous
de la setmana passada, va
norir a Ciutat En Josep M .

Llompart de la Penya. Va
morir d'una aturada cardía-
ca, a 67 anys, molt aviat
perquè, tot i que la seva sa-
Jut darrerament era delica-

.da, gairebé mai no h`Avia interromput la seva taca intellectual.
Amb Llompart desapareix una altra de les figures cabdals de

la cultura catalana de les nostres illes. Es, sens dubte, un dels
millors poetes que ha donat la nostra terra en aquest segle, per?)
també un dels intellectuals més lúcids, abrandats i compromesos
que han estat al self servei. Un lluitador incansable que ha exercit
la seva mallorquinitat des d'una conscienciació personal quo' ben '‘
bé pot esser mirall i paradigma per al poble mallorquí.

Criat dins una família de mallorquins castellanoparlants —el
seu pare era militar—, Josep M.  Llompart rebé "la' forMació que
calia

«Ells m'ensenyaren el parlar de casa
(una casa amb reserva garantida
de seient confortable a la llotja del cel),
i a menysprear aquells altres que parlaven

_ paraules del carrer, mots d'ala curta,
propis d'aquella gent que el pare comandava»

Però no es resigna a restar orb al que l'envoltava i ben aviat
inicià el seu madurament, esperonat per , una inquietud , no gens
corrent. Fou així com caminant

«camins de rodamón...
...les paraules
han madurat dins mi com una fruita.
Ara soc d'elles i potser dels homes.
Perquè els mots que altre temps jo no sabia
m'han abocat al poble,
als difícils carrers de la ventada,
als indrets ablamats on he de viure
i qui sap si morir.»

L'obra literaria de Llompart és importantíssima i el seu de-
cés ha estat motiu per recordar-la i repassar-la; per?) hi ha d'al-
tres caires que és just de ressaltar. El seu activisme cultural el
porta a estar sempre a l'avantguarda en la pugna per alliberar el
nostre poble i a comprometre's per retornar-nos els mots, i això
ho féu des d'una posició tan elegant com ferma. La seva bonhomia
era provesbial i tenia el do det transmetre-la al seu voltant, on per
cert hi trobaren paraules d'orientació i estímul tants i tants d'es-
criptors joves.

President de l'Obra Cultural Balear del 1978 al 1986, director
literari de l'Editorial Moll, President de l'Associació d'Escriptors
en Llengua catalana, membre de la Secció Filològica de l'Institut
d'Estudis Catalans, President de l'entitat Ramon Llull... tot junt,
és un testimoni prou evident de la seva activitat intellectual que,
per altra banda, el feu creditor de les més altes distincions dins la
nostra area cultural.

La mort —alludida tan sovint als seus poemes— ha posat punt
a la seva tasca. Sentim profundament la seva absència física, car
la seva obra i el seu record restaran per sempre més entre nos-
altres.

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

Dipòsit Legal, P.M. 351-1959

Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» - FELANITX  

SA RU ETA

Sa Rueta a Felanitx se celebrarà
dia, 18.d'aquost mes.
SA RUA

En ocasió de la celebració dels
Darrers Dies, l'Ajuntament de Fe-
lanitx, convoca un concurs per tal
d'estimular la participació popular
en . la desfilada que, tendra lloc el
dia 20 de febrer a Felanitx, Sa Rua
93, i premiar les aportacions més
destacades.

Les bases que ho regiran són les
següents:

1.—Podran participar a la desfila-
da totes les persones, de Felanitx o
de fora que s'hagin inscrit previa-
ment a les oficines municipals. La
inscripció finalitzarà dia 18 de fe-
brer a les 13 hores.

2.—S'estableixen quatre catego-
ries:

A) Participacions d'una o de dues
persones.

B) Comparses amb un maxim de
12 participants.

C) Comparses amb més de 12 par-
ticipants.

D) Carrosses.

ció s'aprova amb el Vót de 'tots els
regidors menys el de Juan , Ruiz pue
s 'abstengué

D'entre els altres assumptes trac-
tats esmentem que es deixà damunt
la taula el plec de condicions per a
l'adjudicació de les ins,tallaCions de
les platges í s'aprova (amb l'abs-
tenció de Coloms) una moció pre-
sentada pel patle per suspendre tots
els pagaments a rempreSa'ylallor-
quina de Contratas fins que s'hagi
practicat la liquidació de cada una
de les obresl contractades (saneja-
ment de la part de Sa Capella, Pla
d'embelliment al Port i reforma del
Meicast). •

Per últim direm que s'aprova
(amb l'abstenció de P. Garcia i Cos-
me Oliver) una moció presentada
)er Coloms a la Sala on demanen
que l'Ajuntament s'adreci a l'ONU
denunciant la rassadora diferent
nue empra amb el conflicte de l'iraq
i amb el cas dels deportats per Is-
rael al sud del Líban i demanant a
aquell organisme que urgesqui dels
'srealians la immediata liberació
d'aquests deportats.

Les carrosses inscrites -podran
anar acompanyades d'una compar-
sa i les comparses podran presentar
una carrossa però no podran obte-
nir premi per dos conceptes distints.

3.—Els premis establerts són els
següents:

A. lr. 	 8.000 ptes.

	

2n. 	 4.000 »

	

3r. 	 4.000 »
	4t. 	 4.000''»
	56.	 4.000

B. 1r. 	 24.000 ptes.

	

2n. 	 12.000

	

3r. 	 8.000

	

4t. 	 4.000
3.000

	66.	 3.000
	C. lr. 	 80.000 ptes.

	

2n. 	 60.000

	

3r.	 40.000

	

4t. 	 20.000

	

56. 	 20.000

	

66. 	 10.000

	

76. 	 10.000
10.000

	

96. 	 10.000

	

106. 	 10.000
(Passa a la pàg. 3)

Plenaria ordinaria dilluns passat,
sense qüestions trascendentalls
que en un punt ,concret posà en evi-
dencia al Grup Popular i.al regidor
Lladó arran de la seva oposicié-pel .

mes d'abril de l'any passat a una
proposta en el mateixos temps del
grup socialista governant alesnores.

El tema, que recordaran els nos-
tres lectors, era cedir a precari,
part de l'edifici de l'Aduana a la
Direcció General de Correus per tal
d'establir-hi un servei al públic i
destinar-hi dos carters. Tant el Grup
Popular com el regidor Lladó s'o-
posaren amb unes raons que no sem- Ã
blaven gaire més que excuses, en
rigor inaceptables. ,\rk que per la
Hei .crels- nínneroi- bastaren per - pri-
var durant un any a Portocolom
d'una millora que ara els ha sem-
blat convenient.

Obviament el grup socialista re-
cordà als governants el seu nume-
retrde l'any passat i el portaveu M.
Riera aprofità per retreure'ls que

Grup Popular els havia ensenyat
el que no s'havia de fer mai quan
s'està en el poder i també quan s'es-
ta a l'oposició. Posat el punt a vota-

Sa Rua 1993



AL.".
INFORMA

s A NT()ItAL

Dis. 6 Sts. Màrtirs del Japó
Diu. 7 St. Ricard
Dill. 8 St. Jeroni Emilia
Dim. 9 Eta. Apoliónia
Dim. 10 Sta. Escolàstica i

St. Guillem
Dij. 11 M. de Deu de Lourdes
Div. 12 Sta. Eulàlia

LLUNA
Lluna plena dia 6

COMUNICACIONS
AUTOCNRS

Felanitx - Palma: Dies feiners
les 6.45 (excepte dissabtes) 8,

10, 14 1 18 n Diumenges 1 fes
tus, a les 8, 14 19 /1

Palma - Felanitx des de l'esta-
chi: Dies feiners, a les 8 (excel=
te dissabtes) 9,30, 13 1545 i 1930
n. Diumenges i festius, a les
9,30, 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.

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 ditunen-
ges. Diumenges a les 12 h.

S'Iforta-Palma: A les 7,10, 9 1
16,25 h. (només dies feiners).

Palma-S'llorta: 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 	 Amparo Trueba
Diumenge: 	Cat. Ticoulat
Dilluns: 	 Francesc Piña
Dimarts: 	 Gaya-Melis
Dimecres:	 Miguel-Nadal
Dijous: 	 Jaume Rotger
Divendres: 	 Amparo Trueba

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

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

581715 - 580051 -
Servei mèdic d'urgències
Guàrdia Civil
Servei de grua: 827474'

Centre primers auixlis
Creu Roja

580080
580254
520090

202222

Jaume Otivev Bands
(DE CAN PER(yr)

va morir en Es Carritxó, dia 21; de gener de 1993, a Pedal de 93 anys,
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.

Al eel sia

La seva esposa Niargalida Adi-over Juan; fills Sebastia, Antonia i Angela; fills polities Mi-
quela Ad rover i Pedro Adrover; nets Nlargalida Oliver, Miguel Ad rover i Nlat-:il ida (absent) i
Janine Adrover; germana Antônia; nebots, eosins i els altyes parents, vos demanen que volguen
tenir-lo present en les vostres pregaries.

Casa mot-WOE-la: 4." Volta, 201 - Es Carritxó

FELANITX

FE1 A N1TX
Settnanari d'interessos

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral	 2.125
Semestral a fora	 2.325

NORMES SUBSIDIARIES
L'Ajuntament, vol informar que

l'avanç de planejament de les Nor-
mes Subsidiaries esta exposat al pú-
blic. El termini d'exposició i el de
presentació de suggerencies es dia
Ir. de marc.
POLICIA LOCAL A PORTOCOLOM

Esta previst que dia 8 d'aquest
mes pugui entrar en funcionament
l'oficina municipal de Portocolom,
la qual estarà situada al moll de la
duana, Hoc on abans hi havia l'am-
bulatori medic.

L'esmentada oficina estarà oberta
els matins i cuidarà d'ella un

Local, per comptes de rebre dels
ciutadans que no puguin desplaçar-
-;e a l'Ajuntament, les comandes de
tràmits, informació i d'altres simi-
lars.
ABOCADOR DE DEIXALLES

L'Ajuntament es dirigeix a tots els
l'elanitxers per demanar-vos que si
qualcú coneix algun abocador d'e-
lectrodomèstics, ferralla, etc., ens
ho comuniqueu, amb la finalitat
d'així poder lo anar a buidar, abans
que es faci mós gros.
CONSELLERIA
D'AGRICULTURA I PESCA

L'Ajuntarpent, ha rebut de la Con-
selleria d'Agricaitura i Pesca del
Govern Balear un escrit, el qual es
fa referencia al Reglament de la
CEE núm. 1.765/92 de 30 de juny de

1992, que estableix un règim de sub-
vencions als productors de determi-
nats cultius herbacis, dins els quals
es troben els cereals, oleaginoses
(gira-sol especialment) i proteagi-
noses (favoli especialment).

Per tenir dret a les esmentades
subvencions, les persones interessa-
des hauran d'indicar el número del
poligon i de la parcel-la cadastral de
les superficies objecte de subvenció,
per la qual cosa es podran dirigir a
les oficines de l'Ajuntament, i se'ls
facilitara l'esmentat anteriorment.
INDÚSTRIES DE CERAMICA

El Parlament de les Illes Balears
ens ha adreçat un escrit, el qual fa
referència a la Resolució d'ajuts a
les indústries de ceràmica i que diu
textualment el següent:

Parlament de les Illes Balears
recomana als Ajuntaments que en
les seves normes de planejament in-
corporin la necessitat d'utilitzar,
per motius estètics i tradicionals,
materials d'utilització tradicional a
les Illes, especialment els mate-
rials ceramics com teula àrab, rajo-
'es de test, bovedilles ...»

ORDENANÇA REGULADORA
DELS SERVEIS FUNERARIS

L'Ordenança Reguladora .dels Ser-
veis Funeraris va ésser aprovada a
Ia plenaria de dia 14-12-92. Is d'es-
pecial interés al capitol 2n, el qual
fa referência a les concessions i

arrendaments de nínxols. Per tant,
els titulars de les concessions del Ce-
menteri, poden passar per l'Ajunta-
ment, i sels informara de la cadu-
citat als 50 anys de les esmentades
concessions i en els termes en quê
podran sol-licitar, si volen, una prór-
roga de la seva concessió o arren-
dament d'un nínxol.

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
MOTOS

Yamaha 2511 (I)M-AU)
Honda 750 CBX (PM-AC)
Vespa 150 (PM-AX)

Yamaha 750 Teneré
Benelli 250
Gilera
Suzuki Ldo 75 (PM-AJ)

CICLOMOTORES
Derbi Scooter
Peugeot Rapid
Puch Suzuki Cóndor

Vespinos y Mobilettes varios
EXPOSICION Y VENTA

Taller
Cristolal Bennásar
C. C mpos, 33—Tel. 580258
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS

Agente de seguros
sEGuRos VELONIOTORES

SIN RECARGO

Consúltenos precio

Ag raiment
La fain ilia Forteza - Pomar,

(lava t les non) hroses ma-
nifestacions de condol rebu-
des amb motiu de la mort de
Maria Poinar Forteza
en la impossibilitat de corres-
pondre-les t o t es personal-
ment, ho vol fer per mitja d'a-
questa nota.

A tots, moltes gracies.

CARNAVAL '93
Gran surtido en tela

para disfraces en

TEJIDOS POMAR
C. NI.1.1011, 7
	 TEL. 580487,



RESTAURANTE
Esmeralda

_ Park
CALA DO'R

Banquetes, Bodas, Comuniones
y Fiestas

ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQUE ,INFANTIL.
VISTA PANORANIICA SOIIRE EL:MAR

LOCAL CLIMATIZADO

CAPACIDAD PARA 450 PERSONAS

PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL. 643085 - SR. RAMON

FELANITX 	 3

Sa Rua 93
	

Sant Antoni a Son Negre
(Ve de la pàg. I)

10.000 	 »

	

126.	 10.000	 »
	D. Ir.	 80.000 ptes.

	

2n.	 60.000

	

3r.	 40.000

	

4t.	 20.000

	

5 (: .	 20.000

	

66.	 20.000
	76.	 12.000

	

86.	 10.000
4.-E1 jurat, integrat per deu per-

sones una vegada finalitzada la
Rua, presentarà la seva decisió, la
qua 1 seré inapellable, en el trans-
curs de la festa que tendré Hoc al
Pare Municipal.

5.-El jurat podrà declarar els
premis deserts quan consideri que
les aportacions no tenen la dignitat i
la qualitat suficients.

SA RUA A PORTOCOLOM
L'Ajuntament de Felanitx convo-

ca'-un concurs per tal d'estimular la
participació popular en la desfilada
que tendré lloc a Portocolom el diu-
menge, dia 21 de febrer.

Les bases que ho regiran són les
	següents:	 • „

1.a-Podran participar a la desfi-
lada totes les persones, de Felanitx

de fora, que s'hagin inscrit prè-
viament a les oficines municipals de
la Duana de Portocolom.

2.a-S'estableixen cinc categories:
A) Participacions individuals in-

fantils.
B) .Participacions d'una o de dues

persones. •
C) Comparses amb un niftxim de

2 participants.
D) Comparses amb més de 12 par-

ticipants.

E) Carrosses.
3."--Els premis establers són els

següents:
A. Ir. 	 5.000 ptes.

	

2n.	 2.500

	

3r.	 1.500
B. Ir. 	 5.000 ptes.

	9 n.	 2.500

	

3r.	 1.500
C. Ir. 	 15.000 ptes.

	

2n.	 10.000

	

3r.	 5.000
D. Ir.	 50.000 ptes.

	

2n.	 25.000
	3r. 	 15.000	 »
	E. Ir.	 50.000 ptes.

	

2n.	 25.000

	

3r.	 15.000
4."--E1 jurat, una vegada acaba-

ria la Rua, presentaré la seva deci-
si ó, la qual serà inapellable, en el
transcurs d'una Festa, que s'anun-
ciarà prèviament.

5."-E1 jurat podrà declarar els
premis deserts quan consideri que
les aportacions no tenen la dignitat i
Ia qualitat suficients.
ENTERRO DE SA SARDINA
A CAS CONCOS

Dimarts dia 23 d'aquest mes, a les
21 h. es realitzarà l'enterro ,de Sa
Sardina a Cas Concos, en la qual hi
haurà una torrada popular de sar-
dines.

SE ALQUILA BAR DIANA, en Por-
to Co lom.
Informes: Tel. 824184.

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

Enguany, tot i que no es podia
descartar totalment qualque ruixat,
el temps es mostra benèvol amb els
de Son Negre i, a diferència de l'any
passat, els deixa celebrar Sant An-
toni amb tranquillitat i la participa-
ció fou millor que mai.

Dissabte a vespre, a l'Oratori el
rector Mn. Serra celebra l'Eucaris-
tia, que fou illustrada musicalment
pel cor infantil «Aucellets» que di-
rigeix Miguel Perelló.

Tot seguit al pati de l'antiga es-
cola es feu el fogueró, molt concor-
regut, amenitzat per clos grups,
de hall de hot a defora i un de ball
modern dins el local.

Dotze carrosses i dos grups de
ball es presentaren a les beneï-
des, que foren presidides per Mn.
Guillem Feliu. La carrossa mes ce-
lebrada fou una de les de l'Associa-
ció de Veinats .de Son Negre que,
continuant una tradició ja secular,

Ajuntament de
Felanitx
EXTRACTE DELS ACORDS DE LA
COMISSIÓ DE GOVERN, CELE-
BRADA DIA 18 DE GENER DE 1993

S'adoptaren per unanimitat els
següents acords:

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

S'acorda cancellar i retornar l'a-
val constituït pel Sr. Antonio Cuen-
ca Gonzalez per assegurar la retira-
da de les installacions de la platja
de Cala Sanan.

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

En el torn de proposicions, precs
i preguntes s'acorda, amb caracter
urgent, que el Secretari i el cap del
negociat d'Urbanisme, assistesquin
al «II Curs de Dret Urbanistic».
Així mateix, s'acorda realitzar una
reforma circulatOria a la plaça S'Al-
gar i de l'oferiment d'Emaya d'ins-
tallacions per l'abocament i tracta-
ment dels residus salids urbans.

Acaba la sessió a les 22.00.

SE VENDE LLAÜT lista 3.a, 12 m.
eslora, dos motores, totalmente
equipado.
Informes: Tel. 286906.

protagonitza unes escenes molt di-
vertides que Ii valgueren un premi
especial del Jurat de deu mil pesse-
tes.

La resta de premis foren atorgats
de la manera segiient:

Ir. Sa Teulera, 10.000 ptes. i tro-
feu donat per la Caixa de Pensions.

2n. Sa Carrera, 8.000 ptes.
3r. SjIort des pou, 6.000 ptes.
4rt. Es podadors de Son Negre,

4.000 ptes.
Tots els altres participants obtin-

gueren un premi de 2.000 ptes.

El fogueró delon Veils
A Son Valls no ban fet encara el

fogueró de Sant Antoni, però esta
previst de fer-lo el proper dissabte
dia 13 de febrer. Com que aquest
setmanari sortira altre cop, vos ofe-
rirem els details del programa a la
propera

Emotiva acollida a Frater
a Son Proenç

Divendres de la setmana passada
tingué lloc a Son Proem; l'anunciada
presentació de FRATER, en un acte
senzill per() emotiu que tingué l'es-
calfor de gairebé tot el veïnatge. Se
celebré al local de l'antiga escola,
degudament acondicionat gràcies a
la collaboració del bathe pedani Ga-,.
briel Nicolau.

Començà amb una Eucaristia con-
celebrada per Mn. Jordi Tarrés, mis-
sioner claretià i el Rector de Fela-
nitx, qui al final encengué la torxa
simbòlica.

Després fou Toni Vidal qui pre-
sentà als assistents l'equip despla-
cat aixi com el fi de la reunió i el
professor Jordi Espufies exposé els
objectius de FRATER que, tot sia
dit, entusiasmaren l'auditori. Tam-
bé el Sr. Espufies feu d'hitèrpret de
Domingo Garcia.

Fallaren els videos però no la con-
vivència, per a la qual s'havia orga-
nitzat l'acte.

Aquesta associació vol agrair I a.
bona acollida dels veins de Son
ProenQ al temps que es posa a la
disposició de tots.

MECANICO BUSCA TRABAJO.
Informes: Tel. 824218.

Viernes 5 de febrero

REAPERTURA

Celler (‹Ses Portadores»
Ofreciendo a sus :amigos, clientes
y público 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



Per P. Xamena
1915

Novembre.—Els porcs van a 14 i 15 pessetes l'arrova i n'embarquen
molts.

Novembre.—Eleccions municipals. Foren proclamats 5 conservadors,
4 liberals i 1 reformista. Uns foren votats j altres entraren en virtut de
l'article 29 de la llei electoral.

Desembre, 5.—Funció de cine en el Teatre Principal i combat de glo-
sadors en el Novedades.

Desembre, 12.—Es feu una gran rebuda al corredor Simó Febrer des-
prés de la gran victòria aconseguida davant el corredor Magdalena a la
carrera de 200 quilòmetres per carreteres dolentíssimes a la provincia
de València.

Desembre, 12.Funcions de cine en el Teatre Principal a benefici de
l'Hospici-Hospital.

Desembre.—El Banc de Felanitx tracta d'instalIar una 'central elèctri-
ca i de comprar la que ja funciona.

Desembre.—Registre parroquial. Baptismes 196. Casaments 65. Morts
albats 18. Morts adults 130.

Bibliografia: Almanaque de El Felanigense per a 1915. (B.. Reus).
D.G.M.T. Visitas de monumentos en los (Has de jueves y viernes santo.

(B. Reus 1915).
Bartlomeu Pons, S'emblanquinadora. Pastorells. (B. Reus 1915).
Memoria de la. Caja Rural de Felanitx. (B. Reus 1915).
Bartolomé Darder Pericás. Estratigrafia de la sierra de levante de

Mallorca (Región de Felanitx). (Madrid 1915).

—G12121289--
Clínica de Ortodoncia

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

Dr. Bassam A Shuhaibar
DOCTOR EN ODONTOLOGIA

POSTGRADUADO .EN ORTODONCIA - COL. N.° 318
HORARIO

Lunes a viernes de 16'30 a 20'30. Previa cita.

C/. Miguel Bordoy, 22
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Nadal Batle, doctor c Honoris cau-
sa» per la universitat de
Sheffield

El Rector de la Universitat de les
Tiles Balears, el nostre paisà Nadal
Batle, acaba de ser nomenat doctor
honoris causa en Dret per la univer-
sitat britànica de Sheffield.

Aquesta Universitat manté des de
fa temps una estreta collaboració
amb la universitat de les les, amb
la qual ha intervingut en l'elabora-
ció de diversos programes d'àmbit
europeu, a mós de practicar un in-
tercanvi gairebé constant d'estu-
diants.

La investidura esta prevista pel
proper mes de setembre a l'esmen-
tat centre universitari.

Ens congratulam d'aquesta distin-
ció atorgada a Nadal Batle, a qui
felicitam sincerament.

(Ajoblancot  dedica un ampli 
reportatge i entrevista a Miguel
Barceló .,:ax4316223

La revista AJOBLANCO corres-
ponent al mes de febrer publica un
ampli reportatge de 16 pagines de
José Ribas entorn al pintor Miguel
Barceló.

El periodista, que franqueja el re-
fugi del pintor a. Sa Devesa d'Artà,
descriu l'entorn i l'estudi i li fa una
llarga entrevista on aborda un vast
temani que va des dels seus comen-
caments en el món de l'art, passant
ner les distintes etapes, tendènceis,
afers i vicisituds de la seva dinami-
, a existència.

El reportatge estivrtfagnificament
'llustrat amb fotografies de l'obra
mós recent de Miguel Barceló i amb
algunes perspectives de Sa Devesa.

Avui festa de Sant Antoni a Gon
Proenç

Avui, dissabte, sota l'organització
tie l'Ajuntament i amb la collabora-
ció de la Caixa Rural, celebraran a
Son Proenç la festa de Sant Antoni.

Començarà amb una missa a les 8
del vespre i es perllongarà després
en un fogueró on hi haura pa, llan-
gonissa i panxeta de franc i vi do-
nat per Armero-Adrover. S'Estol
d'Es Picot i Brotet d'Alfabaguera
amenitzaran el ball de bot.

La peLlicula (L'endemà de mai»
Diumenge passat, el Centre Cul-

tural, ens oferí la projecció de la
pellícula d'Antoni Riera Nadal «L'en-
demà de mai», basada en l'obra del
mateix títol del seu germa Miguel
Angel.

El nostre company Josep A. Gri-
malt tingué cura de fer-ne la presen-
tack') i de debe) que la seva intro-
ducció ens fou un bon ajud per
fruir plenament de la cinta, ja que
amb la seva proverbial didascalia i
des de la condició d'excellent afec
cionat a la cinematografia ens fat
reparar en un caramull de details
que altrament, tal volta, ens hau-

rien passat desapercebuts.
La pellícula es una producció no-

table dins l'àmbit del cinema d'afec-
cionats,a la qual s'aprecia, a més
d'un assoliment fotogràfic molt me-
ritori, la singular habilitat del rea-
litzador per traslladar al llenguatge
cinematografic una novella que per
Ia seva morfologia no es precisa-
ment fàcil de fer-ho.

El Dia Escolar d -e la no violència
i la pau

La setmana passada, en els cen-
tres docents de Felanitx se celebra
el «Dia escolar de la no vioLmcia i
Ia pau», i es feu amb unes activitats
programades - en el si de les aulcs
entorn al lema d'enguany «Amb fam
i guerra no hi ha pau». També s'in-
cidí en la campanya del 0'7% dels
pressupostos de totes les entitats
per mitigar les necessitats clels po-
bles indigents.

El dia 29, els alumnes del collegi
de St. Alfons collocaren aiximateix
unes pancartes allusives als porxos
de la Sala, a la Casa de Cultura, a
Ia Rectoria i a la mateixa façana de
l'escola.

De Silorta
El passat dia 24 de gener se ce-

lebra el dinar anyal de la Societat
Caçadors. AI final hi va haver elec-
ció de nou president, que recaigué
en Bernat Amengual. L'acte fou pre-
sidit pc! batle de. Felanitx Antoni
Grimait, el Delegat d'esports del
CIM, Andreu Riera, cl President de
Ia Federació de Caça de Balears i al-
tres autoritats locals.

FOGUERO DEL C.D. S'HORTA
El pròxim divendres dia 12, es fa-

rà un gran fogueró on es convida
tots els socis, senyores i jugadors del
club. Hi haura panxeta, Ilangonissa,
botifarrons, ensaimada, pa i vi de
franc fins que s'acabi i sera al Camp
de futbol de S'Horta, a les 20'30 ho-
res.

Pintures de Manuel Muñiz a la
Casa de Cultura

Avui dissabte, a les 8'30 del ca p-
vespre, a la Casa Municipal de Cul-
tura sera inaugurada una exposiciè
de paisatges del pintor Manuel Mu-
fiz, natural de Huelva peri) tincat
des de fa uns :toys a Felanitx.

La in ostra restara mun hula fins
dia 21.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
COMEDIA.—Dissabte dia 7, assis-

téncia a la comédia de Xesc Forteza
en el Teatre Principal. Preu, 1.700
ptes. Sortida a les 17'30.

BALL.—Dimecres dia 10, a les 5
del capvespre, ball d'aferrat a la Llar.

EXCURSIÓ.—Dimecres dia 17, ex-
cursió al mercat de Sineu. Dinar a
Costitx i visita al museu. Tornada
per Marratxí amb aturada al cemen-
tiri del "Bon Sosec". Places limita-
des. Preu, 1.700 ptes.

Fogueró a Ses Palmeres .
Divendres dia 5, a la plaça de. Ses

Palmeres els 13enjamins del C.D. Fe-
lanitx organitzaran un fogueró amb
Paettuició de Sq.:slot d'is Gerricó, el
Grup de la Casa &Extremadura i
I•Eseola de Ball Infantil i Juvenil
de Felanitx. Després hi liatirá ball
obert.

Penya Barcelonista Miguel Ar gel
Nadal
-En el sorteig•de dia 1, resultaren

0:uanyadors del viatge a Barcelona
ner presenciar el partit de futbol
que se celebrarà al Nou Camp dia
14, els següents socis:

1r. soci 396 Joan Nadal Mas de
Santanyí.

2n. soci 319 Joan Campins Sans
de Conseil.

Secció Religiosa
RELIGIOSES TRINITARIES

FESTA DE LX MARE DE DEU
DE LOURDES

Dijous dia 11 és la festa de la Mare
de Déu de Lourdes. A les 8 del ves-
pre, a la parròquia, Missa solemne
en honor de la Verge.

Tots hi sou convidats.

vida socialj
NAIXEMENT

.Els esposos Miguel Caste* Mo-
rales i Margalida Vidal Barceló., han
vista alegrada la seva llar amt.) el nai-
xernent del seu primer fill, una nina
preciosa, que en el baptisme rebrà el
nom de Margalida Maria.

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

NOM ENA M ENT
El nostre paisà En Guillem Mas i

Julia. ha estat nomenat —després
rle la corresponent prova-oposició-
cap de l'oficina de Correus i Telè-
grafs de Santa Margalida.

Li desitjam una eficaç gestió al
front del seu nou desti.

NECROLÓGICA
El passat dia 26 de gener, descan-

sa en la pau de Déu en Es Carritxó,
g l'edat_de p3 anys, després de veu-
re's confortat amb els sagraments,
D. Jaume Oliver Banús, de Can Pe-
rot. A.c.s.

Enviam la nostra més sentida
c:cridolência a la seva esposa D."
Margalida Adrover, i fills D. Sebas-
(fa, D.' Antònia i D. Angela, i als
altres :amiliars.
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El Club A. Opel-Felanitx subcampió de
Balears de cras

UNA DE PIRATAS
La noche pasada, (es decir el sá-

bado 30 de enero), hacía una noche
ventosa, fría y puede decirse que
cubierta. Pero esto no fue obstácu-
lo para que dos sujetos, para nom-
brarlos de alguna manera, fuesen
paseando allá por las 22'45 horas de
la noche en un bote de remos. Eso
no sería raro, pues podrían venir o
ir a pescar los calamares, (con un
bote de remos??).

Bien, como decía, a las los
vecinos del Rivetó de Portocolom
.salieron a la calle al observar como
un bote de madera de color blanco,
cubierto, de nombre «MARINADA»
y con .matrícula PM- 1. a-1406 y dos
sujetos a bordo pasaba por mitad
del Rivetó. Así mientras uno rema-
ba el otro estaba de pie en la popa
de la embarcación e iba soltando
una red de pesca. Intolerable!!

Los vecinos empezaron a increpar-
los e indicarles que aquello no es-
taba bien y que debían recoger
aquello o se llamaría a la Guardia
Civil. Ante ésto respondieron que
nos metiéramos en nuestros asuntos
y que no nos importaba lo que ellos
hacian (ésto en buen mallorquín).
Tras ésto se llamó a los civiles de
verdad y- nos pusimos a esperar a
que llegaran. Mientras tanto y vién-
dose it.rapados dichos sujetos, pen-
:saron que lo mejor era sacar la red
v salir por piernas del sitio. Como
unos contrabandistas, empezaron a
Temar hacia la oscuridad, escon-
diéndose tras una 'ettibareación, es-
perando a que los vecinos se dieran
por cansados y fuesen cada uno a
-su casa. Puesto que el bote normal-
mente tiene su amarre enfrente de
las barracas que hay junto a S'ava-
rador, al ver que les estaban espe-
rando decidieron dejar el bote ama-
rrado a un cabo enfrente de las ca-
sas del Babo. Y ya veremos que
pasa.

Mientras tanto seguimos esperan-
do que llegasen los civiles, los cua-

-les-aparecieron al fin después de
una hora de haberlos llamado.

Opino que el caso no era muy im-
portante y que seguramente había
ctros más primordiales que atender
(de hecho los hubo). Pero no obs-
tante considero que no puede dejar-
se , ttna población como -es Portoco-
lom completamente sola, sin ningún
tipo de seguridad provinente de
las fuerzas del orden. Es lo mismo
decir guardia civil como policía lo-
cal y ya no hablemos de autorida-
des de Marina.

Ante ésto, yo pregunto: ¿Sería
conveniente que el Ayuntamiento to-
mara cartas en el asunto e intenta-
se que el puerto fuese un poco más
seguro y no pudiesen ocurrir tonte-
rías como la de la noche pasada?
Portocolom, como sabe la genie de
mar, es un verdadero criadero de
peces y ya basta la poca fauna que
hay para que vayamos dejando que
se cometan imbecilidades como
ésta. Y no hablemos de que la ley
prohibe el calar las redes en p , er-
tes y can:Ile:3... Bartomeu

El Club d'Atletisme Opel-Felanitx
va aconseguir el segon lloc al cam-
pionat de Balears de cros per equips,
disputat la setmana passada al Port
de Pollença. El conjunt felanitxer va
estar integrat per Victor Martinez,
Francesc Páramo, Sebastià Adrover,
Antoni Barceló i Martí Antic, que
només foren superats per l'equip Fi-
dípides, classificant-se després el Po-
llença, Trans. lianús-Sastre, Olimpo-
Inca, C.A. Palma, etc.

Altres proves recentment celebra-
des amb participació del club felanit-

córrer a Alemanya
Dimecres de la setmana passada,

el campionfssim Guillem Timoner
guanya al seu oponnt el belga Vers-
chueren, a la prova de mig fons en
pista celebrada al velòdrom d'An-
vers, a la tradicional "Nit de caritat"
que s'emmarca en els famosos "Sis
Dies" dels Païssos Baixos, on es dóna
cita lo millor del ciclisme mundial.

La carrera que disputaren els dos
veterans constava de dues proves,
una primera curta, de 30 voltes en
línia, que- guanyà el corredor belga
per centimetres, i una altra a m. cis
distància, que guanya el nostre paisA
Guillem Timoner. Com esmentarem
en edicions passades, aquesta carrera
tenia caracter benéfic.

Per altra banda, Timoner ha rebut
uha''invitaêió 'des de- la cititat alema-
nya de Durtmund per intervenir a
una campanya de rellançament de la
modalitat ciclista del mig fons en
pista.

Maikel

Tenis taula
El passat dissabte dia 30, es va

lugar a l'escorxador yell un nou
corresponent a la LLIGA AU-

TONOMICA DE TENIS TAULA.
questa vegada l'equip del C.T.T.

Felanitx s'enfrontà al Verge de
Lluc de Palma. El resultat final va
esser favorable a l'equip visitant
per un ajustat 5-4.

Per l'equip de Ciutat jugaren Nú-
hez, Martinez i Ortiz i per l'equip
local Miguel Ginatcl,"Joan Tauler i
Faustino Carmona. Cal esmentar el
lanitx. Faustino Carmona, encara
debut delnou jugador del C.T.T.
nue no tingué la sort de cara.

Igual passA a Miguel Ginard, que
no tingué un horabaixa inspirat.
L'altre jugador local, En Joan Tau-
ler. va aconseguir els punts per a
l'equip.

En resum: un encontre molt igua-
lat que acaba imposant-se l'equip de
Ciutat.

Avui dissabte el C.T.T. Felanitx
jugarà a S'escorxador Vellamb «Re
rambios Gardena» de Manacor a
partir de les 5 del capvespre. Espe-
rem que la sort acomoanyi aquesta
egada els nostres jug -Hors. Tots

-ou convidats a preser - 'ar les par-
t ides.

xer són la "Milla de Son Canals - on
en Francesc Páramo obtingué el
quart lloc en la categoria de vete-
rans, i la carrera de Sant Sebastià
de Costi Ix que guanva en Sehastia
Adrover, seguit per Victor Martinez,
ambdós de la categoria veterans. Ara
els preparatius són ja mirant el cam-
pionat de Balears de Cros individual
a celebrar a -Menorca el pròxim dia
14 d'aquest mes, on n'acudiran d'at-
letes del Club felanitxer, als qui de-
sitjam molta de sort.

Muy buena jornada la del fin de
semana ya que los dos eqUipós 'del
club ganaron. Las pequeñas de TO-
RRI jugaron un partido muy bueno
contra las de Pollensa. La primera
parte se jugó sin dominio de ningun
equipo, siendo muy entretenido que-
dando el tanteo 14-11. La segunda
fue otra cosa, ya que desde el prin-
cipio se vi6 quien quería ganar sin
dejar opción al equipo de Pollensa,
quedando el tanteo en 48-27.

Chicas lo estais haciendo muy
bien, ahora sólo queda quedar la.;
primeras del grupo.

Las seniors tenían un partido difí-
cil ante el Bons Aires. La primera
parte fue muy igualada con los dos
equipos perdiendo de dos puntos. La
segunda fue más intensa en juego ya
que el equipo de PERE tuvo un ba-
che perdiendo de 12 puntos, pero
se supo reaccionar a tiempo remon-
tando el partido  y ganando de 3 pun-
tos que fue un chasco para el Bons
Aires de Palma.

Animo que hemos empezado a ga-
nar y no hay que pararse.

ANPE

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

CLASES DE INGLES a partir de 6.°
de E.G.B.
Informes, C/. Joan Alcover, 36, -

ALQUILO PLANTA BAJA pequeña
en Portocolom. Primera línea.
Informes: Tels. 753897 y 298282.

Pesca deportiva

Mucha actividad en el
Club de Pesca «Mestral»
de Portocolem

El pasado día 30 de enero, en
aguas del Port de Pollença, tuvo lu-
gar la prueba SELECTIVA de pesca
en su .modalidad de "Lanzado", bajo
el patrocinio de la "Cafeteria Mes-
tral", local social de este Club de
Pesca deportiva, quedando clasifica-
dos en el siguiente orden.

INFAN TILES'

l.—Fco. Javier Fuster Menayo con
145 puntos. 2 .—Davi d Viz Fuster
con 115 p. 3.—Pedro Tortella Rose-
116 con 60 p. 4.—Ivan Viz Fuster con
20 p .

SENIORS

1.ebastián Guiscafré Ferrer con
300 •sp. 2.—Juan Morales Peña con
185 p.)3.—Jaime Riera Costa con 165
p. 4.—Jaime Barra] Prieto con 105 p.
5.--Antonio Andreu Ginnrt con 95
p.

La ENTREGA de TROFEOS tuvo
lugar en la "Cafeteria MESTRAL",
donde fue servido un espléndido vino
español que animó la movida.

La próxima prueba será en la mo-
dalidad de Roquer y está prevista
para el día 14 del corriente. Se espe-
ra que sea muy reñida, y muy dis-
putada'-por el buen número de par-
ticipariltes.

Jaws.

iltics de l'atzar
Loteria Primitiva

Dissa bte '30: . 4-10-13-22-25-47
C-21 11-6

Dijous 4: 	 1-7-10-17-27-39
C: 28 11-6

Bono Loto
Diumenge 31: 2-4-25-31-39-11

C: 11
DIlluns 1: 	 2-3-19-14-17-22

C: 10
D i ni-a r. 2: 	 17-18-32-37-40-43

C: 15
Di me. 3:	 2-4-6-9-15-17 C: 12

Reintegrament: 2

Guillem Timoner guanyà Es Port Básket

a Verschueren 	 Club

Ka e8tat Convidat per
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Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

íeis. 580246 - 581125 — FELANITX.
Servicio permanente. 24 horas

• En aquest pais només se'n re-
corden de Santa Barbara quan tro-
na. No es fan cap mena de previ-
sions. Això es pot comprovar cada
dia. Ara tothom està cremat pel tri-
ple assassinat d'Alcàsser, tot horn
posa el crit en el cel. I sens dubte
és un fet terrible... Però a4uests
actes criminals es donen quan la
societat hi dóna peu. La viaència
és el nostre pa de cada dia, la Te-
levisió l'ens serveix a totes hores.
Els nins creixen amb una mentali-
tat equivocada (ells són els més per-
judicats), ja que molts estan mol-
tes hares, davant el caixó. S'han per-
dut els veils valors. Alguns estan bé
oblidats, pet-6 d'altres són necessa-
ris per a una bona convivência.
Pere, això no es el que vos volia dir.
Vull denunciar el tractament que
han donat a la tragédia d'Alcàsser
els mitjans de comunicació. Això no
és manera d'informar, ni tan 'sols
de donar una opinió. Les televisions
s'han passat, només han cercat el
morbo, la punyetera audiência. Per
una part disculpable a les cadenes
privades... però lo d'En Paco Loba-
tón a la TV I, es de jutjat qe guar-
dia. Espenyen una programació per
a improvisar-ne una altra, «Quien
sabe dónde? Senzillament vergo-
nyós. El temps de la dictadura cen-
suraven que hi hagués serials ra-
diofònics per les criades, que s'ecli-
tassin contes de fades, que «El
Caso» fos de lo mês llegit. Els in-
tellectuals deien que era una mane-
ra de distreure-nos, com els empe-
radors romans que donaven pa. i circ
(futbol). Ara no sé si és pitjor.
Diuen que som europeus, almenys
pagam tant com ells, però ara Ile-
gim menys que abans i la incultura
és quasi general. La prova són els
programes de televisió, culebrons a
balquena, concursos, ens manipulen
la informació, futbol a totes hores.
Un partit, per exemple, Barça-Ma-
drid, és capaç d'aturar la marxa de
tota la nació i d'omplir planes i més
planes tan de la premsa escrita, com
de la radio o la televisió... Som eu-
ropeus, però tenc molta por de que
no siem més cabotes. Amb una pa-
raula, HEM PERDUT ES CONILL!

Fenomenal VICTORIA del C.D.
FELANITX en el feudo palmesano
del RTVO. LA VICTORIA por UNO
a DOS. Un penalti que cobraron los
locales les puso en franquicia en el
marcador (1-0). El Felanitx siguió
aguantando estoicamente, hasta que
Ia presión de los locales se acaba
por cansancio (agotaron la gasoli-
na) y se replegaron estratégicamen-
te, ya que faltaban pocos minutos
para la conclusión, pero el eluipo
felanitrer bajo la batuta de «BUS-

SI» buscó mejor suerte, arrinconó
totalmente a los anfitriones y el
bravo jugador COSTA ponía en el
marcador el 1-1, un jarro do agua
fría para los «victorianos», y ya en
los minutos de descuento BORRAS,
de esplendido disparo decantaba de-
finitivamente el casillero en favor
de los visitantes (1-2). Un resultado
magnífico, que viene a corroborar
una mejoría sensible del cuadro que
preside MIQUEL OLIVER. Si a
priori en los partidos a disputar
ante el Montuïri y el Rtvo. La Vic-
toria los más optimistas daban por
bueno un puntito de un total de cua-
tro, hay que celebrar ¡por todo lo
alto! el haber conseguido el total
del botín, pedir más: sería entrar
en lo absurdo.

• En 2. a REGIONAL fue una jor-
nada bastante buena para los equi-
pos locales. El PORTOCOLOM con-
seguía un buen empate en casa del
ATCO. LLUBI, al final UNO a UNO.
Iba por delante en el marcador el
equipo «porteño» merced a un pe-
nalty cometido a Michel, tras saque
de falta de Juli (que tuvo que re-
tirarse por lesión poco después) y
que transformaria- CASTRO en el
0-1, pero después de una nefasta la-
bor arbitral los locales igualarian
en el concluyente 1-1. El S'HORTA,
que según me dicen «ha tirado la
casa por la ventana fichando algu-
nos jugadores de gran categoría
como es el caso de Lobato», consi-
guió imponerse a un correoso rival
por TRES a DOS. Mientras que el
CAS CONCOS conseguía un buen
empate, CERO a CERO, en . el cam-
po del RTVO: LA VICTORIA. Re-
sultados, que ya digo, fueron .bue-
nos. Pero este domingo la rivalidad,
Ia emoción estará en «Es Torrentó»
donde el calendario enfrenta al AT-
COS. PORTOCOLOM al S'HORTA.
En el partido de ida los «porteños»
consiguieron empatar (1-1). Actual-
mente los del recinto «Sa Lleona»
parten como favoritos pero los de
Portocolom —pese a las bajas y
sanciones— pueden hacer valer su
garra y su nervio. Habra que verlo.

• Por cierto que el amigo G. GE-
NOVART publicaba en su sección
habitual las sanciones correspon-
dientes al ATCO. PORTOCOLOM
que son bastante fuertes a mi pun-
to de vista. 8 partidos a FCO. GOR-
GOSO por intento de agresión al ár-
bitro. 1 partido de sanción a FCO.
TORRES por menosprecio al réfere
de turno. Dar por finalizado el par-
tido VALLDEMOSSA - PORTOCO-
LOM por UNO a CERO, en favor
de los primeros y DESCONTAR DOS
PUNTOS al equipo de Cuenca por
ALINEACION INDEBIDA, ustedes
mismos juzguen, si quieren.

• Recibí una invitación del pin-
tor felanitxer ANDREU MAIMO
que esta semana INAUGURABA su
enésima EXPOSICION en PALMA.
Concretamente en la GALERIA
d'Art «BEARN». Un artista que no
voy a descubrir ahora, que lleva
muchos años de intensa labor crea-
tiva y que lógicamente interesará.
Yo desde esta sección la recomien-
do.

• En FELANITX ya tenemos
SEMIFINALISTAS en esa lucha por
los fabulosos premios del 6." GRAN
TORNEIG DE TRUC ILLES BA-
LEARS. Tras emocionantes partidas
disputadas en el «BAR S'ABEURA-
DOR» encuadrados en dos grupos,

Fútbol Sala

RESULTATS
Iniciació:
A.C. S. Alfons A/B. Can Biel, 3 -
C.D. Los Almendros/Nueva Forma, 2
Benjamins:
A.C. S. Alfons, 3 _ C. Montision B, 5
Alevins:
A.C. S. Alfons A, 1 -
C. Sta. Teresa, 0
A.C. S. Alfons I3/V. Porto Cari, 2 -
C.D. Son Ferrer, 2
Infantils:
A.C. S. Alfons A, 0 -
C.D. So N'Oliva, 3
Cadets:
Tiempo Libre/S. Rapinya, O -
A.C. S. Alfons, 1

Els equips d'Iniciació tornaren te-
nir una jornada gloriosa. L'equip
del duo Corchado/Pep donava la
sorpresa guanyant al difícil Los Al-
mendros, el que els situa quarts a
Ia classificació. Alex Sibot (2) i Pe-
dro Uguet foren els autors dels gols.
Jugaren Cristóbal, Xisco, Vidal, An-
dreu, Hayo, Uguet, David, Alex, Se-
bastià, Mateu j Julian. Ahir diven-
dres rebien la visita del Polígon de
Llevant, un equip potent que espe-
ram que surti derrotat.

Caigueren els Benjamins B dins
Felanitx per un resultat ajustat.
Magi Vicens tornaria mar ca r,

se han clasificado cuatro parejas
que optarán a superar estas semifi-
nales. En el grupo titular «BAR
S'ABEURADOR» se han proclama-
do campeones la pareja ANTONIA
RIGO ¡una fémina! — ANTON' CA-
NAVES C. En 2.° lugar (subcam-
peones de grupo) el támden M. VA-
QUER PROHENS — PEDRO LLOM-
PART. Los terceros clasificados J.
BARCELO RIGO — J. VICENS
PROHENS quedan en plan reserva
por si hay alguna indisposición. En
el grupo «RECREATIVOS FELA-
NITX» los campeones han sido A.
MAS GOMILA — ANDRES MARTI-
NEZ, subcampeones JUAN BARCE-
LO M. — S. ADROVER BORDOY y
en la recámara —en plan reserva—
están TOMEU ROIG MESTRE —
FCO. ADROVER ALONSO. Estas
semifinales se disputarán en SON
SERVERA —si no hay contratiem-
pos— el próximo dia 13. ¡True, re-
true...! Suerte a la expedición fela-
nitxera, la necesitarán, de veras.
s Per lo vist als felanitxers ens

ha calat fort ferm això D'ES FO-
GUERONS. Tal vegada tengui cosa
de bruixeria, sigui una manera d'es-
pantar els mals esperits. Una ma-
nera d'espantar la crisi econòmica
que patim en aquest poble... Avui
divendres a la Plaça de SES PAL-
MERES i demà dissabte a SON
PROENÇ hi haura sengles fogue-
rons on podreu torrar llangonissa,
botifarrons, panxeta... Vi a rompre,
tot de franc... I a més hi haura ac-
tuacions d'una sèrie de grups fol-
klòrics, ball de bot... Tot va be si
hi ha salut, que es lo més gran d'a-
quest món.
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aquest cop per partida dale i Jua-
nito Hernandez també marca de fal-
ta directa. L'equip local hagué
remuntar un 1 a 3 ja des del prin-
cipi, cosa que influí molt en aquest
encontre decissiu per als propers
Play-Off. Jugaren, Martinez, Juani-
to, Quico, Magi, Ramallo, Barceló,
Joan Pere, Jesús, Enrique, Zamo-
rano, Bordoy, Garcías i Alfredo.

A la fi guanyaren els Alevins A
i ho feren amb un rival fort d'una
manera quasi perfecta. Al pur estil
de divisió d'honor els jugadors del
tandem Coves/Tõfol aconseguiren el
triomf a Felanitx per la minima. El
gol de Miguel A. Fontanet dona els
dos punts als felanitxers. Tots ho
feren bé per?) destacà sobre tots To-
meu Adrover. Jugaren Juanjo, Pe-
dro, Tomeu, Binimelis, Ramon, Vi-
cens, Xavier, Carolina, Covas i Mi-
guel Angel.

Empat davant el segon classificat-
de l'equip de Toni Prohens. Dos go-
lassos marcats per Santi Sierra do-
naren l'empat als locals. L'emoció
durà fins el darrer minut ja que
eis felanitxers jugaren possiblement
el seu millor partit de la tempora-
da. Jugaren, Super-Manuel, Santi,
Adrian, Ruben, Guillem, Valentin,.
Pou, Jaime, Martin i Pedro. •

Derrota injusta dels Infantils A
davant el gallet C.D. So N'Oliva. Els
felanitxers als 5 minuts de partit
tingueren l'oportunitat de marcar.
Tant sols l'actuació del porter Ri-
cardo fou destacable. Jugaren, Ri-
cardo, Salvita, Páramo, Domingo,
Ciria, Gori, Villanueva, , Esteban,
Francis i Pedro.

També guanyaren els Cadets, que.
visitaren Son Rapinya. Un gran gol
de Juanvi dona la victòria a l'equip .
de J. S. Picornell. Aquesta victèria
és molt significativa ja que els ca-
dets abandonen el darrer lloc de la
classificació. Jugaren, Marc, Angel,
Perelló, Cañas, Zamorano, Uguet,
Benito, Garí i Alcán.

LO MILLOR.—Aquest grapat de
triomfs, el que demostra el treball
dia a dia de tots els que hi partici-
pen, jugadors, entrenadors
gats.

LO PITJOR.—La poca aportaci&
d'alguns pares, que confonen l'es-
port amb una guarderia.

II Trofeu Amistat
Quatre partits, guatre
golejades

RESULTATS
Iniciació:
A.C. S. Alfons A/Bar Can Biel, 1 -
C. Es Liceu A, 1
A.C. S. Alfons B, 3 -
C. Es Liceu B, 1
Benjamins:
A.C. S. Alfons A/ Piensos Hens, 8 -
C.D. S'Illot, 1
In fantils :
A.C. S. Alfons B/Calmo, 6 -
C.D. S'Illot, 3

Quina gentada anà a Sa Mola .

aquesta setmana! La gent es bolca
amb els seus equips de forma apo-
teòsica. Els quatre representants lo-

(Passa a la pág. 8),

Jornada d'èxit dins Sa Mola
Els Alevins A guanyaren el primer 	rtit



IQUET

L ' Aulocares 6rimalt guanya a Calvià
en un increïble acabament de partit

FELANITX

FUTBOL

Una zItra sensacional victòria del C.D. Felanitx
Rvo. La Victoria, 1 - Felanitx, 2

Partit disputat el passat diumen-
•ge, el dematí amb una regular en-
trada, a n'aquesta popular barriada
palmesana.

FELANITX:
Matias, Maimó, Gelabert, Maimó

Borras, Caldentey (Roi), Martin
(Sampol), Oliver (Borras II), Ben-
nassar, Pont y Gonzalez.

Arbitro: Nicolau, realizó un muy
buen arbitraje, sin complicación al-
guna. Enseñó la tarjeta amarilla a
Rubi, Fresneda, Gelabert y Bo-
rrás I.

Goles: 1-0 Pito al transformar una
pena maxima (min. 64). 1-1 Costa
de cabeza en falsa salida del por-
tero (min. 87). 1-2-Borrás en fuer-
le disparo raso desde fuera del órea
(min. 91).

COMENTARIO
Se rompió la buena racha del Re-

creativo La Victoria después de
seis jornadas sin conocer la derrota.
Se encontró con un rival que supo
marcar férreamente a sus hombres,
sin permitir que realizaran su juego
habitual. A los locales les cuesta im-
ponerse en su propio terreno de jue-
go.

El Felanitx supo esperar la oca-
sión, cuando los locales replegaron
líneas en los últimos minutos,- no
sólo se conformó con el empate sino
clue siguió insistiendo hasta conse-
guir la victoria en los minutos de

bono.

El Reserva.
PROXIMA JORNADA

PREFERENTE.— «Es Torrentó»,
domingo tarde. —
ALARO.

2. a REGIONAL.— «Es Cavaller» —
CAS CONCOS - STA. MARIA.

«ES TORRENTÓ» — AT. PORTO-
COLOM - S'HORTA.

2.° REGIONAL
S'HORTA, 3 - VALLDEMOSSA, 2

El S'Horta aconseguí una impor-
tant victòria, lo que li permet allu-
nyar-se dels darrers llocs de la tau-
la. El Valldemossa s'avançà en el
marcador, perà el S'Horta als cinc
minuts va aconseguir empatar grà-
cies a un gran gol de J. Barceló, de
35 metres. La vietOria hagués pogut
lesser més amplia, prrà .1a bona ac-
tuació del porter visitant i la mala
tortuna del delanter local davant la
iporteria contrària ho impediren. Dc -
mà diumenge a les 10'30, a Felanitx,
partit de Infixima rivalitat entre
_A t !cos. Portocolom-S'Iforta.

.JUVENILS

Dema diumenge es desplacen al
terreny de Ca'n Mayol a Sailer, per
a continuar la lluita per evitar el
descens a segona regional.

Aquest passat cap de setmana te-
nien jornada de descans.

S'HORTA, O - ARTA, 4
Mal partit el jugat a S'Horta con-

tra l'Artà, quo va cercar els dos
punts des del primer moment. El
S'Horta nota l'abséricia del seu en-
trenador T. Creus.

CADETS
- PORT DE POLLENÇA, 3 -

S'HORTA, 1
Els pollencins aconseguiren una

apurada victòria davant el S'Horta,
en un partit en el que el S'Horta
hagués pogut treure qualque positiu.
Cal destacar la duresa que empraren
els locals davant els visitants. Gol de
Felipe.

FELANITX, 3 - BARRACAR, 2
Alineació.— Acosta, Risco, Mano-

lo, Cristátal, Javi, Santi, M. Angel,
Matas, Juanjo, J. Soler i Oscar.
(Mut, Paramo i Pinilla).

Gols.— Jose Soler, «Goiko» Oscar
i Santi.

El Barracar va possar les coses
més difícils del que feien comptes
els homes de Joan Campos, que no
es deixaren guanyar.

Avui tenen jornada de descans per
a poder preparar l'inici de la sego-
na volta.
IN

Tenien jornada de descans i avui
a les 3 i mitja a n'es Torrentó s'en-
fronten a La Salle de Manacor. Cal
recordar que a la primera volta els
aHots de Nino Simarro s'imposaren
a n'aquest equip, al seu domicili,
per un contundent 0-13.

STIORTA, 3 - MANACOR, 2
Traballada victòria local, ja que

anaven perdent per un gol a dos i
en el segon temps remuntaren el re-

David'L6pel (2) i
Santi.

^..BENJAMINS
CAMPOS, 2 - S'HORTA,

El protagonista del partit fou el
col.legiat que va tenir una pésima ac-
tuació, va perjudicar els jugadors i in-
clús va insultar al delegat del Si-br-
ta. Avui a les 10'30, S'Horta-Mon-
tuiri.

FELANITX, 4 - ESCOLAR,
Alineació.— Lorenzo, Juan, Pedro,

Miguel Angel, J. Vicente, Ismael,
J. Garcia, Kiko, Toni, Maties i Ru-
ben. (Joan Ramón, Victor, Txema
i Carlos).

Gols.— José Garcia (2), Txema i
Carlos.

Important victòria de l'equip de
P.J. Vaguer, que tingueren al con-
junt de Capdepera, quasi bé tot el
temps dominat.

Avui es desplacen al terreny de
Can Jordi d'Es Recó per a jugar-
la penúltima jornada de la prime-
ra fase contra el Soule de Ma-
nacor»

TORNEIG COMARCAL
DE PENYES

CASA DE EXTREMADURA, 1 -
LAS DELICIAS, 1

Gran partit dels homes de Felipe
Martin que aconseguiren un punt da-
vant el líder, demostrant que si vo-
len poden quedar ben collocats a la
taula classificatbria.

Avui tornen jugar a n'Es Tor-
rentó a les 5 del capvespre contra
el Plantes Acirover.

RESULTATS
Cadets:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 33
SON QUINT, 39
Juvenils:
MOBELTRANS (S. RAPINYA), 64
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 58
Seniors masc.:
COLONYA POLLENÇA, 69
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 60
&.'!niors .fem.:
C.E. UNIVERSITAT, 54
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 25
III Divisió:
COSTA DE CALVIA, 76
AUTOCARES GRIMALT, 77

COMENTARI . 	 .
Quania setmana passada avança-

vem la relació dels encontres pre-
vists per aquesta jornada, ja par-
lavem de les grans dificultats que
hi hauria a tots ells. I, efectivament,
fou així. Quatre resultats ajustats i
només una victòria.

Els CADETS varen estar ben
aprop de fer encaixar la segona der-
rota al Son Quint. Després d'un co-
mençament força favorable als de
Son Rapinya, 1-10 (minut 9), arriba
una fulgurant reacció local, que po-
sa el marcador en 15-10 i permeté
que s'arribas al descans amb avan-
tatge (19-17). Se tornaran avançar
els visitants en el principi de la se-
gona nicitat (24-32). Malgrat els con-
tinuats errors dels felanitxers en
els tirs Mures, el partit se posa en
un interessant 31-33, a manca de 3
minuts. Unes guantes decissions ar-
bitrals discutibles, acabaren . amb
les illusions. Cal destacar l'anotació
de Florian (15).

Sembla que als JUVENILS no els
ha agradat anar líders en solitari i
ara ja el tornen a compartir, junta-
ment amb dos equips més, després
de perdre contra un equip ben di-
fícil, que ja costa molt de superar a
Felanitx, a la 1.3 volta. La primera
part fou anivellada i pràcticament
sense diferencies (32-31). Perú els
13-3 dels primers 5 niinuts del se-
gon temps marcaren la marxa de la
resta del partit. La remuntacia no-
tries permeté posar-se a 3 punts un
parell de vegades.

Els SENIORS realitzaren un bon
partit a Pollença, per) acabaren per-
dent per 69-60. Tot el temps anaren
pel darrere, però cl 47-44 del minut
31, de pres d'aconseguir un 0-13
feia concebir unes esperances, que
tres minuts més tard ja s'havien es-
vaït (56-44). La millor cosa que do-
na l'encontre fou la recuperació de
Bernardi, absent de les pistes, per
lesió, durant més d'un mes i que, a
més, realitza la seva millor actuació
de la temporada (17 punts, 9 re-
bots) i acompanyà molt bé la fei-
na de Xisco AcIrover (20 punts, 13
rebots). També es de destacar l'es-
tadística de Jordi (11 punts, 7 re-

La lOgica s'imposa en el partit de
les FEMINES. La marxa de l'equip
de la Universitat es molt regular
(una sola derrota) i el 14-15 del mi-
nut 14 r es pogué mantenir. En
la resta de l'encontre la presió so-

bre la base felanitxera dona un bon
fruit a les de Palma, les quals aca-
baren guanyant, sense cap proble-
ma.

L'Autocares Grimait de TERCE-
RA aconseguí la victèria a Calvia, í
amb aquest resultat es col-loca en el
tercer lloc de la classificació. El
partit comença amb avantatge local
de 8-0, pero ben prest el domini fou
felanitxer. Aquesta superioritat s'in-
crementa en els minuts finals del
primer temps i dona com a resultat
del descans un clar i favorable 28-43.
La renda durant el segon temps os-
cu-lava entre els 15 i els 7 punts.
Però,f manca de poc Ines de dos
mintek i , amb tot perdut (52-75), el
Costa de.Calvia reacciona fortament,
amb encert i sort, tot el contrari del
que li passava a l'Autocares Gri-
mait que no encertava res, ni en de-
fensa, ni en atac. A 6 segons de
l'acabament, quasi se consuma el
desagradable desenllaç; se produí
l'empat a 76. Afortunadament, a 3
segons de la fi, Mateu Julia conver-
tí un tir lliure que confirmava una
victèria que havia d'haver estat
molt rites ampla i que va estar a
punt de volar. Torna jugar Rafel
Lladó, Toni Oliver feu un bon par-
tit, però els millors foren Pere Joan
Fullana, M. S. Perdió i l'excepcio-
nal Guillem Amengual (28 punts, 17
rebots, 8 taps, 5 pilotes recupera-
cies i 2 assistencies).

ANOTADORS
Cadets: Florian (15), P. Oliver

(5), IlUko (5), J. Barceló (5).
Juvenils: - Cesar (27), A. Veny (10),

C. Guerrero (10).
Seniors masc.: Xisco Adrover

(20), Bernardi (17), Jordi (11), Sal-
va (7).

Seniors fem.: C. Vivancos (10),
Azucena (5), C. Mar Oliver (4), M.
Estelrich (4).

III Divisió: G. Amengual (28), M.
S. Perelló (20), P. J. Fullana (15),
R. Lladó (7), A. Oliver (6), M. Ju-
lia (1).

AQUESTA JORNADA
Comptarà amb un únic desplaça-

nient, ben aprop, el ciels cadets, a
Porreres:

La resta d'equips jugara a Fela-
nitx. Eis juvenils, dissabte, contra
l'Olivetti . Montero. El diumenge de-
matí, sessió continua, amb tres en-
contres de categoria sénior; les fe-
mines contra el líder Ferriolense,
els masculins contra un altre líder,
el Santa Maria, i els de Tercera, con-
tra el poderós Llucmajor.

ESPORT ESCOLAR
Per aquest dissabte, 6 de febrer,

està prevista una jornada de bàs-
quet a Felanitx, amb un total d'll
partits entre benjamins, alevins i.
infantils.

La jornada es disputar entre les 9
i les 13 hores, a una pista del Col-
legi I. Joan Capó i a dues del Camp
d'Esports. Intervindran equips del
Joan Cap() (6), Sant Alfons (4),
Campos (3), Santanyí (2), Cala
d'Or (2), S'Arenal (2), Portocolom
(I), Ses Salints (1), Llucmajor (1).

Larry Cistelles



Nueva Funeraria
FLORISTERIA CICLAMEN

E. Mestre, 8	 Tel. 827386
PARTICULAR

Tel.
'rel.

582904
581188

PRECIOS ECONOMICOS

Puertis Extensibles
Galvanizadas y
lacadas
varios colores.

Pers■anas de Alumini0
Color Plata, Bronce y
laçadas vanos colores.

CI F. A.07.204571
Cf. Estre , a. 1 -Tc!efono 5903 51

FELANITX (Mallorca)

1111111
MHO

CARPINTERIA METÁLICA

TALLERES
MECANICOS ,	 a..

AMA

Wei
Vra■4140414MIA

Puertas Basculantes
Galvanizadas, lacadas
Irnitaoón madera.

Puertas Cance a
Kern) y Alurninio y
C011 mand0 a distancia

Puertas Arrollables
Galvanizadas y lacadas
Manual y mando a distancia

FELANITX

Colima a la Sala
EL VIDRE I EL MERCAT

No fa gaire que parlant a un Ple
sobre els contenidors de vidre ins-
ta Hats al terme de Felanitx varem
quedar amb els cabells drets quan
el Sr. Grimait ens va informar que
l'empresa que recolleix el ferns les
duia a tirar al mateix abocador dels
ferns. El nostre grup va proposar
que es posassin en contacte amb
DEIXALLES per no tudar aquest vi-
dre ni riure'rs de la gent que es
molesta en seleccionar el ferns. De
moment no tenim noticies del que
s'ha fet al respecte.

Parlar del Mercat és parlar d'un
mort. Al Ple extraordinari del mes
passat es va decidir no concedir la
prórroga que demana «Mallorquina
de Contratas» per no acabar les
obres i iniciar els tràmits4r res-
cindir-ne els contrates quef,té subs-
crits amb l'Ajuntament de, Felanitx.

Quan s'havien de comen'car les
obres del Mercat, el nostre . grup
«formava« govern amb el, PSOE i
«Mallorquina de Contratas» ens va
explicar que el projecte de reforma
necessitava ampliar. El nostre grup
es va mantenir que hi havia un con-
tracte signat per fer unes obres i
aquestes s'havien de fer complint el
que s'havia signat. L'Ajuntament
sabia ja que aquesta empresa havia
deixat de pagar a prove dors i gent
subcontratada per les obres d'«em-
bellecimiento» que el PP havia con-
tractat amb tanta alegria. Així les
coses i ja estant fóra el nostre grup
del «govern per no governar», el
PSOE va ampliar el projecte del
Mercat, que va passar de quaranta
milions a seixanta milions, tot per
afegir al banyat i que el Mercat
tengués una mort assegurada, una
mort iniciada pel Regidor,-Mora ja
fa quatre anys i que encara ningú
entreveu quan pot acabar i que
un exemple més d'una administra-
ció inoperant i abandonada en mans
desvalgudes.

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

ES VEN DUPLEX A PORTOCO-
LOM, planta baixa, 3 cloi -rnitorios,
un bany i bany petit, sala-menja-
dor. Piscina comunitaria, parking
i petit jardi.
Informació, Tel. 824006

FUTBOL SALA
(Ve de la pàg. 6)

cals compliren a la perfecció. Els
d'Iniciació B guanyaren per  pèls als
ciutadans del Liceu i Caries (2) i
Tomeu Mas foren els autors dels
gols. Jaume Rivera rebé el trofeu
d'aquest torneu de l'amistat.

L'altre equip d'iniciació guanyà
per penals i els golejadors foren
Alex (2, 1 p.), Mateu (1 p.), Hay()
(1 p.). Aquest equip patrocinat pel
Bar Can Biel augmenta les seves vi-
trines a lo campió.

Raimundo Fernandez marca un
gol, un gol que val un man, ja que
significa l'alegria per a tots nosal-
tres, que vérem complits un dels
nostres desitjos. També marca per
primer cop la fémina Bel M.a (2
gols). Els altres golejadors Toren Ca-
ñas, Coronado (2) i Manresa (2).

També guanya l'equip de Tomeu
Gari davant el Deportiu S'Illot. Pri-
mera victòria d'aquest equip que de-
mostra el seu bon moment i les ga-
nes de jugar. Ortega (4) i David
(2), marcaren pels

Escriu: Marino Talavante

Electrónica
SOLBIN S.L.

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

CUINES, GELERES,
RENTADORES, FOIINS,.. ETC.

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

Tel. 827265

VENDO en zona céntrica pIso de
140 m2, con terrazas, calefacción
y garage opcional. En Felanitx.
Informes: Tels. 581553 y 580356.

VENDO CASA para reformar en
zona céntrica de Felanitx. Con
pozo.
Informes: Tels. 581553 y 580356.

Un llibre és el
minor company
dels vostres ocis

Llibreria RAMON [LULL
Major, 25 Tel. 580160 FELANrrx

4tb

hr.
PSOE

Dilluns passat, l'Ajuntament de Fe-
lanitx va acordar cedir, en precari, a
Ia Direcció General de Correus una
part de l'edifici de l'antiga Duana de
Portocolom per instal.lar-hi una ofici-
na de Correus, que estarà al servei
del públic durant tot l'any, a fi de
millorar-lo en benefici dels habitants
i visitants d'aquella zona.

Com és sabut, en aquest edifici,
durant molts d'anys, hi ha hagut ins-
tal.lades les oficines de la Guardia
Civil, al dispensari de la Seguretat
Social, les oficines de la Confraria de
Pescadors i d'una empresa particular.

Tant la Seguretat Social com la
Confraria de Pescadors ara s'han ins-
tal.lat al nou edifici de la Casa del
Mar, construit per l'Institut Social de
la Marina.

L'acord no tendria més transcen-
déncia si no fos perqué, a la sessió
plenaria celebrada a la Sala el dia 6
d'abril de l'any passat, l'equip socia-
lista, que aleshores governava, va fer
una proposta idéntica a la plenaria,
que no va prosperar perqué els set..
regidors del Partit Popular i el se-
nyor Sebastià Lladó, aleshores repre-
sentant del C.D.S., hi varen votar en
contra.

Així, una instal.lació que hauria
pogut funcionar ja fa prop d'un any
en benefici de residents i estiuejants,
va quedar ajornada, "sine die".

Les raons adduïdes pel Partit Po-
pular, aleshores a l'oposició, varen
esser: que Correus havia d'adquirir
uns locals si volia tenir una oficina
al Port; o bé que la oficina s'instal-
las a uns locals de l'avinguda de,,

Cala Marçal; o que, en tot cas, con-
vendria fer un edifici nou alla on hi
ha el de la Duana.

Doncs bé, quan cap d'aquestes
possibilitats no s'han complit, són el
Partit Popular i el regidor, ara inde-
pendent, els qui consideren bona una
proposta que, pel mes d'abril, troba-
ven dolenta. Si els regidors del Partit
Popular i el regidor senyor Lladó,
ara independent, consideren bona la
proposta haul-fern de sebre per qui-
nes raons, no la hi trobaren quan
presenta per primera vegada.

Quan el portaveu del Grup So-
cialista va manifestar per la televisió
que els regidors del Partit Popular
li havien ensenyat allò que no s'ha.
de fer quan un esta al poder i quan
esta a l'oposició, se referia a accions
com. l'acabada..de , comentar.

A la sessió de dilluns passat, corn
era lògic, els regidors socialistes va-
ren votar a favor de la instal.lació
d'una oficina de Correus a una part
del local de la Duana.

El Grup Socialista a Iljuntzment infcrma

L'oficina de Duns a PilliGCOrGill

Carme Duran i Solà
QUIROMASSATGE TERAPEUT1C:

Dolors d'esquena en general: Cifosi, Lordosi, Lumbago, Cervi-
cals, Tortícolis...
Massatge abdominal: Restrenyement.

Toràcic: Problemes respiratoris. 	 — Esportiu.

CircuJació de la sang.	 — Prenatal i post-partual.

Cel.lulitis.	 Sedant: Nervis.

C/. Sant Nilolau, 14-1r. FELANITX
	

Tel. 82 7431

Dra. Bárbara Schmidle
DERMATOLOGA, ALERGOLOGA

Tratamiento antiarrugas: Inyección de colágeno.

Pequeñas operaciones: Extracción de lunares, quistes, tumores.

Pruebas alérgicas.

LUNES Y MIERCOLES DE 18 A 20 H.

C/. Sant Nicolau, 14-1r. FELANITX	 Tel. 82 72 96

Lloguer d'oficines i despatxos
C/. Sant Nicolau, 14-1r. 	 Tel. 58 15 20




