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ENTERRO DE LP SARDINA,
.‘tabffrísta í torrada popular de sa ,difICS.

Avui es farà
Sa Rua
Donal serà a Poztaca-
lam i dintarits enterra-
ran Sa Sardina a Cas
Concas

HI
D'avui a dimarts, darrers dies de

Carnaval, la nostra ciutat, Fs Port
i Cas Concos seran escenari de ma-
nifestacions pi-Copies d'aquestes jor-
nades de divertiment collectiu.

Han aparegut els cartells elite
anuncien les carnestoltes, deguts al
pinzell del ciutadà Antoni Guasp, un
pintor que l'any 1989 féu una de les
seves primeres exposicions indivi-
duals a la nostra casa de Cultura i
participa el 92 a la collectiva «Ru-
tes Balears. Confluències culturals
a la Mediterrània» a Washington
organitzada per la Conselleria de
Cultura.

Avui horabaixa es farà Sa Rua a
Felanitx. La desfilada somengarà a
les 4 del capyèspre en el Parc Mu-
nicipal i sera el mateix
dels altres anys: carrer Bellpuig,
plaça de Pax, carrers Miguel Bor-
doy i Major, plaça de Sa Font de
Sta. Margalida, carrer 31 de Març,
plaça d'Espanya, passeig d'Ernest
Mestre, carrers Guillem Timoner,
Convent, Antoni Maura, Ma teu
Obrador i Anglesola i plaça Pera-
lada.

Després de la desfilada, en el
Parc hi haurà una festa amenitzada
pel conjunt musical de Lucio Bar-
bosa. Hi haurà caliu per torrar i es

distribuirà recapte als participants.
Mentrestant es donarà a conèixer
Ia decisi& del jurat i es -repartiran
els premis.

SA RUA A PORTOCOLOM
-

A Portocolom Sa Rua es farà de-
nià diumenge. També començarà a
les 4 del capvespre i seguirà el se-
güent itinerari: Avinguda Cala Mar-
çal, Ronda Creuer Baleares, carrers
Cristòfol Colom i Pescadors i Pas-
seig M. Massutí.

L'ENTERRAMENT DE
SA SARDINA

Dimarts dia 23, darrer dia de car-
naval, a Cas Concos es farà l'en-
terrament de Sa Sardina. A partir
de les 9 del vespre torrada popular
i desfilada de la comitiva de l'en-
terrament.

Dijous die, 25,
100,1' ?Flatus a
Antoiti

c..Dijous dia 25, a les 8 del vespre,
a la Casa Npnicipal de Cultura, tin-
drà Hoc l'acte d'homenatge a la me-
mòria 'del nostre malaguanyat paisà,
cl Dr. Antoni Binimelis Sagrera, en
cérnpfir-se deu anys de la sega mort.

La setmana passada oférírern
esbeç bigràfic per tal de cfonar a ào-
nbixer as més joves la personalitat
académica d'aquest felanitxer que
consagrà una bona ,part,de la seva
existència al tema apassionant de
les cultures orientals. Antoni Bini-
melis pert), apart la seva vàlua aca-
d.:?.rnica i intellectual, tenia uns trets
humans que el feren molt estimat
de totes aquelles persones que tirk

'guere,n ocasió de tractar-lo, i tant
din el sectór de condeixebles que
compartiren ,amb ell els estudis a
l'Institut de Felanitx, com entre
aquelles que el conegueren més tard
amb motiu de les seves estades es-
poràdiques a Mallorca, hi sura el re-
cord de la seva singular personali-
tat, suma d'una formació humanís-
tica prou acurada i d'una individua-
litat senzilla, eixida d'una nissaga
forjada en el gressol del poble més
planer. '

Antoni Binimelis, malgrat les llar-
gues absències i la dedicació a uns
especres de la ciència tan aparent-
merit allunyats de la nostra area cul-
tural, mai no renuncia de les seves
arrels i cultivà la nostra parla, si
més no, amb la mateixa devoció que
dedica a d'altres idiomes objecte
del seu estudi, i en uns temps preci-
sament gens ni mica proclius a
aquestes subtilitats. I quan les se-
ves estades a Felanitx, anava i venia
per la nostra contrada copsant amb

avidesa el paisatge per tal d'estot-
jar-lo en el seu si com 4úi acapara
la saba que l'ha de sustentar tot al
llarg de les seves singladures.

Dijous que ve, Felanitx s'unirà a
Ia iniciativa de la Univérsitat Ba-
lear per honorar la memòria d'un
fill seu notable que sempre s'enor-
gullí del seu bressol.

El Rector de la U.I.B. Nadal Bat-
le, una representació de la' Univer-
sitat Nerhu, el Conseller de Cultura
del Govern Balear, les autoritats lo-
cals, d'altres representacions i amics
que foren d'Antoni Binimelis seran
presents dijous que ve a la Caia de
Cultura en aquest acte de remem-
brança en el qual sera presentat el
primer volum de l'obra «Memorial
Antoni Binimelis Sagrera, 1927-1983»
on es recullen testimonis d'amics i
collegues, alguns escrits inèdits
d'Antoni Binimelis i diversos arti-
cles seus publicats a la revista «Pa-
peles de la India» de N6Va Delhy.
Obri aquest llibre a manera d'intro-
ducció, un escrit del Primee Minis-
`re de l'India.

l'equip redactor de les MN. SS. les
explica al públic

Dimarts passat a vespre, a la
Casa de Cultura, tres membres de
l'equip redactor de les Normes Sub-
sidiaries estgren a la disposició
del públic per tal d'explicar i con-
testar les preguntes que els formu-
lassin arran del tema. Eren l'arqui-
tecte director de l'equip Pere Serra,
l'enginyer Antoni Obrador i el tèc-
nic Pere Monserrat.

Hi assistí un públic nombrós que
omplí la sala d'actes i al llarg de la
reunió es suscitaren qüestions molt
diverses, des del típic plantejament
de casos estrictament particulars,
fins a formulacions més amples, to-
cants al tema general de la política
urbanística.

Es curiós que d'entre les questions
que sortiren a rotlo, algunes formu-
lades per gent pressumptament en-
tesa, es pogués treure la impressió
de que tots els mals que pateix ac-
tualment el sector de la construcció
es deguin precisament a aquestes
normes que es tramiten ara i no a
Ia política urbanística practicada
anys enrera pels nostres ajunta-
ments. També circularen inexacti-
tuds clarament tendents a sembrar
el confussionisme.

El regidor Jaume Binimelis sug-
gerí que se celebrassin sengles reu-
nions a S'Horta i Cas Concos per
tal d'acostar l'assumpte als habi-
tants cram:tests dos nuclis.

Més de 80 atletes felanitxers par-
ticiparen a les finals de cross esco-
lar d'aquesta temporada que foren
celebrades el dia 13 de febrer a San-
ta Maria. L'actuació dels escolars
del Joan Capó i de Sant Alfons fou
especialment destacada dins l'apar-
tat de les classificcaions per equips
de collegis.

La participació fou molt nombro-
sa i es classificaren una mitjana de

80 atletes per categoria.
INICIA CIÓ

A categoria masculina Toni Mas
(Sant Alfons) fou 5è i Alex Sibot
(Joan Capó), lOè. Victòria per col-
legis de l'equip de Sant Alfons.

Dins l'apartat de les fémines hi
trobam la corredora i l'equip més
destacats de la participació felanit-

(Passa a la pàg. 2)

il'
 ATLETISME

Finals insulars j territorials de Cross Escorar
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Dis. 20 St. Eleuteri
Diu. 21 St. Pere Damià
Dill. 22 Catedra de St. Pere
Dim. 23 St. Policarp
Dim. 24 St. Modest. Dim de

Cendra
Dij. 25 St. Fèlix, papa
Div. 26 St. Néstor

LLUNA

Lluna nova dia 21
COMU N CACIONS

AUTOCr.RS
Felanitx - Palma: Dies feiners

n les 6.45 (excepte dissabtes) 8,
10, 14 i 18 n Diumenges I fes.
tius, a les 8, 14 4 19 h

Palma • Felanitx des de resta-
chi: Dies feiners, a les 8 (excel,
te dissabtes) 9,30, 13 1545 1 19'30
n. Diumeuges 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 1 17 h.

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

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

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

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

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

TAXI FELANITX Tel. 582388

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

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

Francesc Piña
Gaya-Melis
Miguel-Nadal
Jaume Rotger
Amparo Trueba
Cat. Ticoulat
Francesc Pifia

TELlEFONS 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 - 580080

Servei mèdic d'urgències 580254
Gutirdia Civil 580090
Servei de grua: 827474

Centre primers auixlis
Creu Roja 	 202222

A B PRECCION
Y SEGURIDAD

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

SISTEMAS DE ALARMA ANTI-ROBO Y ANTI-FUEGO
CERRADURAS Y CAJAS DE MAXIMA SEGURIDAD
EXTINTORES HOMOLOGADOS, PUERTAS CORTA FUEGOS
Empresa homologada por la dirección de la
Seguridad del Estado con el n.° 1.110
PARA MAS INFORMACION:
C/. d'ets Horts, 50
Tel. 5.81406 - 582066
FAX 582975 JAW Arli nun.

Jaume mestre /uque

va morir a Felanitx, dia 15 de febrer de 19M, a l'edat de SO anys,
ha vent rebut els stints Sagraments i la Benedicció Apostòlica.

Al eel sia

La seva esposa slargalida Pujol; germanes, Margalida i Franeisea (Beligiosa Teatina),
mans polities Gabriel Tauler, Pereta Colom i Esteve Pujol; fillol Joan Tattler, nebots i els altres
parents, vos demanen que volgueu tenir-10 present en les vostres pregtries.

Casa mortuèria: C. Juevert,

• • • 	 it .1.. •	 AN,14,11/1001/1/0.
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral 	 2.125
Semestral a fora 	 2.325

NORMES SUBSIDIARIES
Dimarts, dia 16 d'aquest mes, a

les 20 h., a la Casa de Cultura de
Felanitx, l'equip redactor de les
Nor mes Subsidiaries, explica l'a-
vanç de planejament de les esmenta-
des normes. En aquesta reunió hi
hagué molta de gent i es feren mol-
tes suggeróncies.

L'esmentat equip es traslladarà a
s'Iforta i Cas Concos, el proper di-
jous dia 25 d'aquest mes, per tal
d'explicar l'avanç de planejament
de les Normes Subsidiaries.

Els llocs i horaris són els se-
güents:

S'Horta: Dia 25 de febrer. a les
20 h. al Local Parroquial.

Cas Concos: Dia 25 de febrer a
les 21'30 h. al Centre Civic.

Els plànols de les esmentades
Normes, estaran exposats al públic,
als llocs abans esmentades, a par-
tir de dia 22 d'aquest mes.

CONCURS MURAL
Dia 10 d'aquest mes, va finalitzar

el termini de la presentació de mu-
rals, el qual feia referencia a la pa-
ret del solar situat entre l'INEM i el
Pare de Bombers.

Per l'esmentat concurs, s'ha pre-
sentat 105 sobres.

Els premis seran concedits per un
Jurat de 5 membres, que estarà

constituït per les següents persones:
Sra. Catalina Picó Pou -
Sr. Andreu Maimó Barceló
Sr. Miguel Vicenç Sebastián
Sr. Carlos Suárez Suárez
Sr. Pere Antoni Sastre Mairata
Els premis es faran públics el dia

2 de març de 1993.
ELS ABOCADORS DE DEIXALLES

Vos recordam que si qualcú co-
neix algun abocador d'electrodomès-
tics, ferralla, etc., ens ho comuniqui
a l'Ajuntament, amb la finalitat d'ai-
xi poder-lo anar a buidar.

Aixi mateix, vos comunicam que
Ia Brigada Municipal ha netejat els
abocadors situats al corral d'en No-
fret, al carreró de Sa Gravera, i el
de sa Bassa d'es Coll.
FOGUERONS

Durant el mes de gener i principis
de febrer s'han anat celebrant al
nostre municipi els tradicionals fo-
guerons de Sant Antoni.

Aquests foguerons finalitzaren
dissabte dia 13, amb el de Son Valls,
que a causa del mal temps no hi va
haver tanta participació com en els
altres que se celebraren anterior-
ment.

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

Atletisme...
(Ve de la pàg. 1)

xera. Les minors atletes del Joan
Capó, campió per equips, aconsegui-
ren els llocs 3cr. (Ester López),
(Eva Maria Vidal), 12e (Lorena Ga-
mez) i 15 	 (Cristina Reverte). Al-
mudena Tapias (S. Alfons) obtingut
un magnifie - 10e Hoc. 	 ..t.

BENJAMINS
Els millors atletes masculins fo-

ren, per part de Sant Alfons, Jaume
Cabrer 	 i Torneu Gari (HO i,
per part del Joan Capó, Joan Valls
de Padrinas (8e) i Jaume Rigo
(13). Els dos centres felanitxers
aconseguiren estar en el podi
guanyadors per equips,. el Sant Al-
fons com a primer i el Joan Capó
com a 3er.

Més fluixeta fou l'actuació feme-
nina. Leonor López (Joan Capó),
amb la 17a posició fou la més ben
classificada.
ALEVINS

Els millors felanitxers foren els
corredors del Joan Capó Andreu Vi-
cens (130 i Toni Bordoy (15e). Pel
coHegi Sant Alfons fou el tercer floc
per equips.

En categoria femenina les nines
de Sant Alfons perderen gran part
cie les seves opcions dins l'autocar
en el viatge d'anada, degut als ma-
rejos. La 3 cva corredora Silvia San-
tos fou 7a i l'equip es classificà ter-
cer. Pel Joan Capó fou el segon lloc
per equips i la seva millor classifi-
cada fou Antnia Vicens ( 13a ).
INFANTILS

L'actuació deis masculins fou ben
discreta i entre els 90 participants,
•ls primers atletes de Felanitx els
trobam cap al Hoc 30.

La joveneta Aina Maria Sánchez
(Joan Capó) ens donà una sorpre-
sa agradable i es classificà 10a, un
lloc de molt de merit ja que en
aquesta categoria es tractava de la
final balear. Aquesta posició fou la
base d'un sorprenent subcampionat
d'equips lograt pel Joan Capó. Eli-
sabeth Perez del Sant Alfons, amb
1'1 la plaga, també aconseguí un lloc
clestacat.
CADETS

La categoria femenina no comptà
-mb cap atleta.felanitxera. El mi-.
llor resultat dels masculins corres-
rongué a Juliá Vadell (J. Capó)
classificat en 13 posició.
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Desencís
Nosaitres, eis felaniturs

Va ahuntlen gaire els 	 Rinimelis dpareguts
a perbidics i publicacions klanit.reres. Notiu:s hem pagul loca-
li4ar dues col.laboracions als programes (le pstes dels anys 19;0

	

i 197'1. IÁI primera I's 	 Sell zut i benevol esbós sobre el caracter
inanera de ser dels i Paltry es 1111(1 aporlacia a

Hannon:lye que es tribula al mestre Andrea Biera per aguelles
mums. Reproduim (and el primer d . aquests e.scrits cam a contri-
!atria a wiliest(' reinemoració que es lar(i el proper dia 2.3 de 1(1
persona i l'obra d'Antoni

Que més 136 que un felanitxer pot descriure ei carácter i la
manera d'esser d'un poble com és Felanitx? Diuen que quan una
persona fa la pintura d'una altra, la que dóna realment és la seva
pròpia. Si és aixi, traçant la meva pintura, daré també la dels
altres.

Per un privilegi especial de Déu Creador, el lloc on se situa
el meu poble no és ni tan pla ni tan muntanyós que el desequilibri
el deixi completament estés o difícilment enfilat. Aquesta circums-
tància li_dóna una nota d'armonia que altres pobles que nos envoi-
ten no tenen. De la posició geogriifica podem deduir que nosal-
tres, els nascuts a Felanitx, participam en certa manera d'un en-
filament intellectual i estètic i nos sentim, per dir-ho així, iden-
tificats amb la naturalesa, que sempre nos somriu. Vat aqui la
causa de la vena artística que corr dins cadascun de nosaltres;
i en tot quan feim, hi deixam sempre un segell d'originalitat in-
confusible, del qual la Història és testimoni.

Es en les arts on feim vasa: en arquitectura, pintura, escul-
tura, literatura i música. Els exemples que vos pue posar són molts

eloqüents.
Era Felanitx un poble més aviat jovenet quan un arquitecte

de l'alçada d'En Guillem Sagrera presentava el pla de la Llotja
de Palma als consellers d'aquell municipi. Felanitx tenia alesho-
res un centenar d'anys i l'arquitecte, és possible que no en ten-
gués més de trenta.

Si vos fixau bé en la Llotja, hi trobareu les dues notes dis-
tititives de les guars ja he parlat. Efectivament, les columnes,
d'una forma salomònica tan original com les que sostenen la vol-
ta, alternen amb línies de gran sobrietat i senzillesa que delaten
la simplicitat del carácter de l'autor. Tanta va esser la fama del
nostre arquitecte que després va continuar les obres de les cate-
drals de Mallorca i de Perpinyà, i, com a resultat, el rei Alfons
V el Magnániin li va encarregar la reconstrucein (lei Casten de Na-
pols.

Podem dir que de Ilavors erica Felanitx ha mantingut sempre
aquest temperament artistic i ha donat homes genials que s'han
distingit en alguna rama del saber humà.

La llista se faria llarga si hagués d'anomenar els més cè-
lebres —m'agradaria molt poder-vos donar una biografia acura-
da de tots ells, però no m'és possible per falta de temps.

Amb tot i això, vull treure profit d'aquesta ocasió, en qué
per primera vegada em dirigesc al meu poble amb motiu de les
festes de Sant Agustí, per tributar homenatge al més gran dels
nostres musics, a aquell enamorat de les nostres cançons folklò-
riques que amb tant d'encert va recollir, a aquell gran compo-
sitor que fou el Pare Auli. Les notes musicals de la seva Missa,
encara les sent vibrar clares i distintes dins el meu cor, tal com
vibraven dins l'ampla nau del Convent el dia de la festa de Sant
Agustí, quan jo era nin i cantador de la Parròquia; aquell dia
en qué el meu poble desplegava les gales de la seva magnificèn-
cia, aquelles notes que fèim pujar fins al cel amb les nostres veus,
com si pujássim una escala sense fi; aquells kiries, que tenien
una davallada que Déu forçosament s'havia de compatir de nos-
altres en veure'ns abatuts en aquesta vall de llàgrimes.

La pujada sense fi i la davallada dels kiries de la missa del
Pare Auli són un exemple més que simbolitza el temperament ar-
tistic dels genis del nostre poble.

Antoni Binimelis Sagrera

CARNANAL '93 en FARAH'S
Gran baile de disfraces con

premios en metálico
Hoy sábado día 20, a partir de las 24 h.

Descneís, aquesta la paraula.
Manca un any perquè en faci cin-

quanta que veiii cada pic mes clar
que no som gaire imprescindible.
Em conec cada pic més i -cada pic
més a fons i se, que no faig vasa.
Som del caramull, de la gran gra-
pada. No (testae en res de positiu a
no ser en aquestes lamentables vir-
tuts que et fan malgastar pessetes i
temps amb beneitures que et deixen
pobre i et converteixen en una mo-
lèstia per la familia.

Ili ha una prova que no admet
quasi cap discussió i que serveix,
crec, per demostrar tot quan acab
de dir. No es tampoc que sigui molt
necessari fer de la meva confessió
de poqueclat una espe.cie de teorema
que hagi de menester els seus pre-
àmbuls, els seus postulats previs, la
seva tesi i la seva llarga demostra-
ció. Però permeteu-me donar al fe-
nomen un caire matcmatic ja que
som a una era cientifica. La millor
prova de que no som massa impor-
tant ni massa Hest és que no m'he
aturat mai de fer ni molta feina ni
poca fortuna.

Però som humans, com (Ma sa
padrina. I, que voleu, sempre estam
disposats a escoltar les veus adula-
dores i les afalagadures del dimoni.
Ningú no fa anques arrera quan
sent una alabança o una ensabona-
da. No som de pedra ni regidors.
Tampoc gauclim de la sang freda
d'un mecànic ni de la imparcialitat
d'un catalanista. Som frevols, fra-
gils, febles, fluixos i flacs. I caiem
en la temptació molt mes sovint
que no voldríem. I així, l'altre dia,
Fiat de la maquinaria d'aquesta
exemplar empresa que sempre ens
dóna llum i mai fum, em vaig dei-
xar dur dc la fallacia i em vaig creu-
re que era un gran illuminat o, si
més no un respectable industrial
europeu.

Havia malgastats exactament vint-
i-vuit mil vuitanta quilovats en dues
o tres setmanes. A una caseta des-
habitada on no hi ha corrent fa més
de vuit mesos. Ser un illuminat ja
és qualque cosa però no em feia
massa gracia ja que a pies això es
sol associar a un cert indret on la
gent sol dur calçons blancs de for-
ça. Sempre es un consol ser un foll
si horn no pot aspirar a més —com
l'amic de Llull— però, de moment,
vaig creure més oportú i promete-
dor pensar que nomes m'havia tor-
nat un poc boig i havia muntat una
indústria, sense fixar-rubi massa, a
un poble sense polígon. Fet i fet po-
dria ser una cosa de familia. El meu
padrí comença per neula fent sena-
Iletes, continua fent calcetins i aca-
ba llegint «La Vanguardia» assegut
a sa camilla. No tot ha de ser pros-
perar i creixer.

Pero per mes que en fes memò-
ria i h() preguntes a ca nostra nin-
aú no va saber explicar-se que dian-
tre havia fet jo per cremar vint-i-
vuit mil quilovats i pico a una fa-
brica que no existia. Però el rebut
havia estat rebut. I cobrat, a maqui-
na segons m'explica el director au-
tomatic de la Caixa. Era aqui, a les
meves mans, i chula cisellacia la frio-
lera de quatre-centes seixanta cinc
-nil cent cinquanta-quatre pessetes.
Voltava el mig mihió. De corrent,

_lc potncia, d'encrgia, de Hum, d'e-
lectricitat, de força omutris». Els
allots dc l'escola es varen veure
amb feines per escriure el número
tnalgrat que la història els hagués
motivat força com a mi mateix.
Crec que els vaig fer Ilastima i tot.
No vaig creure de gent educacia fer-
ho a saber al meu ca. Era molt cie
hum per tanta fosca. I jo puc ser
beneit per() G.E..SA. no s'equivoca.
Mai.

No és que jo sigui ronyós però
per si de cas poc a poc vaia temp-
tejar els coneguts sense fer massa
fresa i prest cm vaig acionar que no
era pas l'únic clesencisat. Felanitx
n'estava farcit d'industrials sense
fabrica. Es tractava de mesquins
desgraciats que tenien cabanes
barraqucs quasi inhabitables on no
s'hi trobaven be ni les puces. I no
hi havia ningú a clins fent calcetins
o senalletes. Eren cases tancades a
pany i clau, cases on ningú no s'hi
assajava verclancs, cases on no s'hi
feia ni repas, cases sense casolà,
sense pa, cases on ni G.E.S.A. guai-
lava. I per això, per no haver-hi po-
gut guaitar un cobrador a fer una
Ilambregada als comptadors rove-
Hats havien fet un saqueig a la but-
mica ciels amos que, fet i fet, no
eren més que uns manyocs. Ningú
d'ells, vaig saber, s'havia quedat
tampoc illuminat, gracies a Déu, co-
sa que no hi fa perquè dos o tres
comencin •a passejar l'engrunat i es-
querp esperit entre la ràbia i la
mosseguera. Però tots havien gastat
més hum clue es Sindicat quan feia
feina.

Ara se, i per això no flastom, que
un pic comunicada a G.E.S.A. la mi-
seria que marca el meu comptador
—noranta set quilovats de merda,
uns tres cents duros de quaqua-
em tornaran la minúcia que m'ha-
vien presa en prestc. Com detail cu-
riás vos dire que quan mig cego
vaig anar a mirar el comptador ni
tan sols vaig poder enrampar-me.

veu que els ploms cie la façana
havien fet figa. No res es va encen-
dre a la caseta en no ser el meu
cap.

Jo crec que la fabrica de fosca ba-
rites pogut fer un ús una mica riles
vistós i peciagOgic d'aquestes barce-
lies d'ampers. Si arriba a posar-los
a tots a un sol eara mull n`lii bagués
hagut a bastament per fondre una
bombeta com Sant Salvador o per
fer un europeu i gran llamp forcat.
Que sempre és millor això que no
fer caure en la temptació als pro-
pietaris che cabanes d'incli o omplir
de boira l'enteniment dels enlluer-
nats fabricants de calcetins.

Aixi començarem a tenir tots clar
com es que ja no fa tanta falta fer
s'Estalella. Quatre cops de ma com
aquest cada temporada i «a vivir».
Donem gracies a Deu que encara no
paguem pel caixer automatic ni el
buta ni les rasques perquè, segur,
prest seriem veïnats crincencliaris o
amics d'alcohOlics incurables. Mon
pare, al cel sia, cleia que un dia ens
cobrarien fins i tot l'aire que respi-
ram. Que sant Juches se'n cuidi i no
ens ho cobrin ni d'aquesta manera
ni pel banc electric.

P. Art igues



informadõ 

SI ESTA BUSCANDO UN VEHICULO DE OCASION
PONGASE EN LAS MEJORES MANOS

Vehículos de ocasión
FIAT Uno Turbo je 	 PM-AX
FIAT Regata 70 S
	

PM-AS
FIAT Panda 1000 Fire

	 PM-BD
FIAT Uno 45 3/P
	

PM-BD
SEAT 1 94 latììili,i - 	 PM-A
ALFA ROMEO 33 1.5 Ti

	
PM-AX

CITROEN Vka 2 Super E
	 PM-NV

SEAT Marbella 	 PM-AZ
OPEL Corsa 1.0
	

PM-AZ
RENAULT 25 GTX AA

	
PM-AP

FIAT 1 70 SL 5p •
SEAT Marbella 	 PNI-AV
PEUGEOT 205 GL 5p.	 PM-AM
ALFA 110ME0 75
	 PM-AV

¡2DAil
TECNOLOGIA LIDER

Concesionario:
AUTOS MARTORELL, S. A.

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

4 	FELANITX

Curs Studia
Dimarts que ve, dia 23 de febrer,

començarà de bell nou el Curs Stu-
dia. Sera la seva 33 edició i engua-
ny preveu la intervenció de tres pro-
fessors, el P. Josep Amengual Bat-
le, Missioner dels Sagrats Cors i
Prior de Lluc, Mn. Bartomeu Ben-
nasar i Vicens, moralista i felanit-
xer com sabeu, i el P. Antoni Oli-
ver Monserrat, C.R., director del
curs.

Les dues primeres lliçons, a car-
rec del P. Amengual, versaran sobre
«L'Església poble de Déu» i «L'Es-
glésia local»; les tres següents, a
càrrec de Mn. Bennasar, seran en-
torn a «Principis morals al nou ca-
tecisme», «Sexualitat, matrimoni,
natalitat» i «Vida-mort, guerra, pau
(justicia)»; i les quatre darreres, a
càrrec del P. Oliver, tractaran so-
bre «Relació amb Déu (oració), se-
gons el nou catecisme».

Aixi clones, el proper dimarts dia
23, el P. Josep Amengual pronuncia-
ra la MO inaugural.

Hi són convidades totes les per-
! ones interessades.

El csntenari de les monges de
Cas Concos

Es compleix enguany el centenari
de l'establiment de les Germanes de
la Caritat a Cas Concos i per aques-
ta avinentesa, els concarrins es pre-
paren per celebrar-ho amb la so-
lemnitat que mereix.

El proper dia 27 tindrà lloc la jor-
nada d'obertura d'aquest any jubi-
lar, el programa de la qual oferi-
rem als nostres lectors la propera
setmana.

Mn. Blai Darder, nomenat Caba-
Ilero"de la Orden del Mérito Civil»
pel Rei Joan Carles

Mossèn Blai Darder i Caldentey,
ha esta t nomenat pel Rei Joan Car-
les «Caballero de la Orden del Me-
rito Civil».

Mn. Darder va exercir durant vuit
anys el ministeri sacerdotal a Fela-
nitx com a vicari de la Parròquia
de Sant Miquel i també fou profes-
sor de religió de l'Institut Laboral,
de manera que són mottes les perso-
nes que guarden memória del seu
sojorn entre nosaltres.

L'any 1960 fou destinat a Binissa-
lem on estigué Il anys, fins que, a
petició del Bisbe de Mallorca —ales-
hores D. Rafael Alvarez Lara— i a
través del Secretariat Naciona I d' I in-
migració, passa a regentar l'Oficina
d'Assumptes Socials depenent de
l'Ambaixada Espanyola a Montreal
(Canada) i del Ministeri de Treball.
Durant els vint-i-dos anys que resta
al Canada, a mes de dirigir l'esmen-
tada oficina funda el «Centro de In-
formación para españoles en Mont-
real» i harmonitza la seva tasca

amb el càrrec de Rector de la Mis-
sió Catõlica Espanyola pertanyent a

l'arquebisbat d'aquella capital.
Des d'aquestes institucions, orien-

tades totes a l'assistncia i assesora-

nient ciels immigrants, Mn. Darder
desplega una vasta i fecunda tasca
que va rneri...iker .fro fa gaire el reco-
neixement colIectiu de la cohlmia
hispana de la ciutat canadenca, que
li dedica un memorable homenatge.

Ara, el Rei Joan Carles ha volgut
referendar la seva Veina amb tan
preuacia distinció.

Ens congratulam d'aquest fet i en-
viam a Mn. Darder la nostra més
sincera enhorabona.

Ximbombada a Son Valls
Avui dissabte dia 20, a Son Valls,

tindrà lloc una ximbombada a par-
tir de les 9 del vespre. Se celebra-
rà a l'entorn d'un bon foguer6.

Tots hi sou convidats.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
BALL DE CARNAVAL.—Dilluns

(lia 22, a les 17 h. a la Llar. Actua-
ra el duo NILA'S. Patrocina «la Cai-
xa».

BALL DE PAGLF:.—Dimarts dia
23, a les 17 h. a la Llar, amenitzat
pels «Sonadors de la Llar». Hi hau-
ra bcrenar. Preu, 100 ptes. Inscrip-
Lions els dies 19, 20 i 21.

TERTULIA.—Dimecres dia 24, a
les 17 h. tertúlia amb Mn. Teodor

entorn al tema «El nou cate-
cisme».

Penya barcelonista Mique! trgsl
Nadal

En el sorteig de dia 15, resultaren
guanyadors del viatge a Barcelona
per presenciar el partit Barcelona-
Gijón els següents socis:

N.' 016, José Cabanellas Gual de
Campanet.

N.° 569, Jacinto Mas Carbonell de
Peguera.

Creuada de l'Amor Divl
MISSA SUFRAGI

Avui dissabte la Missa de les 7
del capvespre, a l'església de Sant
Alfons, sera en sufragi del creuat
difunt Jaume Soler Bennásar.

Secció Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL

Dimecres dia 24, primer dia de
Quaresma, a les 8 del vespre, Missa
solemne, benedicció i imposició de
cendra.

Es dia de dejuni i abstinència.

PARROQUIA DE ST. ISIDRE
S'IlORTA

QUARESMA.—Dimecres dia 24,
, limecres de cendra, començament
(le la Quaresma. A les 20'30 Missa.

HOMILIES QUARESMALS.—
Tots els dissabtes de Quaresma, a
les 19'30 hi haura Eucaristia amb
homilia quaresmal a càrrec de sa-
cerdots, religioses o seglars. El pro-
Fer dissabte dia 27 sera. el Delegat
de Pastoral Juvenil Mn. Pep Antoni
Guardiola qui obrirà el cicle.

Nota: Durant la Quaresma se su-
nrimeix la missa dels dissabtes a
les 18 horcs i no s'administrarà el
sagrament del baptisme ni prime-
res comunions.

vida social
NOCES

Diumenge passat a migdia a la
parròquia de la Immaculada Con-
cepció de Cas Concos, s'uniren en
matrimoni els joves Antoni Burgue-
ra Vidal i Jerita Monserrat Arti-
gucs. Benei l'enllaç Mn. Miguel Lla-
dé, rector de Cas Concos.

Apadrinaren al nuvi els seus pa-
res D. Julià Burguera j D. a Maria
Vidal, i a la nuvia la seva mare D .

Catalina Artigues, Vda. de Monse-
rrat i el seu padri D. Miguel Mon-
serrat.

Testificaren l' a c ta matrimonial
pel nuvi els seus germans Julià, Lb-
reng i Apolbnia M.', Jero Fuentes i
Marga Bonct; per la nuvia ho feren
els seus cosins Tomeu Adrover,
Agustina Llull i Margalida Fiol, i
Cristòfol Barceló i Catalina Maim6.
Després els nuvis es reuniren a m h
familiars i amics en un dinar que
fou servit al restaurant Molí de'n
Sopa.

Enviam als novells esposos, que
han sortit de viatge cap a Tahilan-,
dia, la nostra felicitació.

NECROLOGICA
El passat dia 15, va morir en la

Pau de Déu a Felanitx, D. Jaume
Mestre Vaquer, als 80 anys. Al cel
sia.

Enviam el nostre condol als seus

E7rics 	 ligntmc7T

Loieria Prrismiliva
Dissahte i3 9-16-18-23-31-46

C-:s il -h)
Dijous 18:	 90-99-98- 99-31-41

C: 33 11-3

Bono Loto
Diumenge 14: 1-16-92-94-25-31

C: 37
'M'uns 15: 12-16-24-46-48-19

-C: 27
Dilua r. 16:	 5-20-35-36-39- 45

C: 43
Di me. 17:	 16-18-23-29-39-47

C: 44

Ilcintegrament: 6

TENGO PARA ALQUILAR en Fela-
nitx, 1 apartamento amueblado
en C/. Major ,1 COCHERIA en C/.
Rector Planas.
Informes: Juevert, 61. Tels. 582542
i 580283.

CAFETERIA EN PORTOCOLOM se
alquila y también LOCALES CO-
MERCIALES. Precio interesante.
Informes, Tel. 824205

familiars i d'una manera especial a
Ia seva esposa D .  Margalida Pujol,
i a les seves germanes D. 3 Marga-
lida i Sor Francisca, religiosa tea-
tina.



RESTAURANTE

Esmeralda
Park

CALA DO`R
Banquetes, Bodas, Comuniones

y Fiestas
ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQUE INFANTIL.

VISTA PANORANIICA SOME EL MAR

LOCAL CLIMATIZADO
CAPACIDAD PARA 450 PERSONAS

PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL. 643085 - SR. RAMON

Xr1

Es ven pis i es venen i lloguen oficines,
despatxos o locals comercials

C/. Sol, 12 Tel. 580235

Va. Gran Diada de Futbol Sala
CATEGORIA INICIACIÓ

Patrocinada pel Bar-Restaurant Can Biel.

Camp Municipal d'Esports
Dissabte dia 27 de febrer.
A les 11 h.—APA Col. S. Alfons «B»/B. Can Biel - Vilafranca.
A les 12 h.—APA Col. S. Alfons «A»/B. Can Biel - Porto Cristo.
A les 17 h.—Partit per al 3r. i 4t. lloc.
A les 18 h.—GRAN FINAL.
A les 1630 h.—Actuació de la Banda de Tambors de Porto-

colom.
Tot seguit, entrega de trofeus.
Reserva de tickets pel sopar de les 20'30 a Can Biel, a l'Or-

ganització o als Srs. Marino i Corchado.

FELANITX

LITI(N'T

Dimarts de la setmana passada
tingué Hoc al Bar S'Abeurador, l'en-
trega de trofeus de les primeres eli-
minatòries d'aquest torneig de truc,
durant un sopar multitudinari que
compta amb la presència del pro-
motor d'aquesta competició Lluís
Segura, del secretari Nofre Costa i
d'altres com Miguel «Cuco», Gori
Vicens, Joan «Es Nebot» i el profes-
sor Antonio Lucas, que cada vega-
da que el seu amic Pere treia cous
de sa truita» brindava a la concur-
rencia amb cuadros commemora-
tius. Una festa de germanor molt
ben duita per ramie Tomeu, que es
mereix renhorabona. També la me-
reixen tots els participants, que han
sabut estar a les verdes i a les ma-
dures.

Trofeus per: Grup ,«Recreativos
Felanitx».

1.—A. Mas/Andrés Martinez
2.—J. Barceló/S. Adrover
3.—Tomeu Roig/Fco. Adrover
Grup «Bar S'Abeurador».
1.—Antoni Canaves/Antônia Rigo

2.—M. Vaquer/Pere Llompart
3.—J. Barceló/J. Vicens

LES SEMIFINALS DE
SON SERVERA

Desset parelles dels pobles de Ile-
vant participaren dia 12 a Son Ser-
vera a les semifinals del torneig,
de les quals queda guanyadora la
parella felanitxera Maties Vaguer/
Pere Llompart. Després de la sego-
na partida, per una banda dues pa-
relles felanitxeres i per l'altra una
de Cala Ratjada i una de Portocris-
to, s'hagueren d'enfrontar. La del
Bar S'Abeurador elimina els Recrea-
tius i la de Portocristo la de Cala
Ratjada, de manera que la darre-
ra partida enfronta els veterans fe-
lanitxers a una jove parella del Port
de Manacor. L'experiència s'impo-
sà aquest cop a la joventut, supe-
rant els felanitxers en cada cantó
una puntuació que en principi era
favorable als de Portocristo. El re-
sultat fou un expressiu 3 a 0 a fa-
vor de Maties Vaquer/Pere Llom-
part, que s'adjudicaren les 50 mil
pessetes, els dos trofeus i l'accès a
Ia gran final.

Pesca deportiva
Cormso d Pcsca

Mestral» modalidad
«Roquer»

El club de pesca deportiva Mes-
tral de Portocolom, el pasado do-
mingo disputó el I concurso de pes-
ca modalidad Roque (selectiva), en
ES FORTI. La competición como se
esperaba fue muy reñida, fueron 36
los participantes. La entrega de tro-
feos se hizo en el local social, que-
dando la clasificación de esta for-
rua:
INFANTILES 	 pintos
1.--Pedro Tortella Rosselló 	1.170
2.—Juan Martorell 	 920
3.--David Viz Fuster 	 900
4.—Fco. Javier Fuster Menayo 720
4.—Juan Clar 720
SENIORS
1.—Juan Zamorano Fabregat 1.640
2.—Guillermo Serra 	 1.480
3.—Rafael ' Grimait '	 1.410
4.—Bartolome Ramón 	 1.400
5.—Juan Melis 	 1.390

Se pescó un total de 18 Kilos de
roqué con una gran cantidad de tor-
dos «Abuelos». Después de la en-
trega de trofeos se repartió en par-
tes iguales el total del pescado entre
las religiosas dc S'Horta y Portoco-
lom y los Hermanos Fossores de Fe-
lanitx.

La próxima competición sera de
la modalidad Lanzado el día 27 y
sera patrocinada por GRUAS MON-
SERRAT.

Jaws

SE OFRECE MUJER para servir
todo el año y CHICA para guar-
dar niños.
Informes, Tel. 582381

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
MOTOS

Yamaha 250 E (PM-AU)
Honda 750 CBX (PM-AC)
Vespa 150 (PM-AX)
Yamaha 750 Teneré
Benelli 250
Gilera KZ-125
Suzuki Ldo 75 (PM-AJ)

CICLOMOTORES
Derbi Scooter
Peugeot Rapid
Puch Suzuki Cóndor
Vespinos y Mobilettes varios

EXPOSICION Y VENTA

Taller

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

Y MOTOS

Agente de seguros
SEGUROS VELONIOTORES

SIN RECARGO

Consilltenos precio

TAULA
El passat cliumnege dematí, es ju-

h:t a S'Escorxad(x Veil un elicontre
Tenis•Taula cle categoria Juvenil.

Els joves felanitxers no tinnieren
massa sort, ja que perderen per 5 a
I enfront del seu rival, el Tramun-
tana.

Per l'equip del C.T.T. Felanitx ju-
garen, Jaume Tomas, Miguel Laudat
i Miguel Garcia.

El punt dels felanitxers el va
aconseguir en Miguel Laudat que
s'imposa per dos jocs a un amb els
tantejos (21-18, 14-21, 21-17). En

Jaume Tomas, fou l'altre jugador
que, . a • pesar de perdre aconseguí
guanyar un joc, per va caure per,
17-21, 21-19, 15-21.

Agraïment
La familia Mestre - Pujol,

d a t les nonthroses ma-
nifestacions de condol rebu-
des amb motiu de la mort de
Jaume Mestre Vaguer i
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 gràcies.

SE VENDE CHALET adosado por
terminar, 130 m2, con terreno,
jardín y posibilidades cochería y
pianos, en la Urbanización La Fe
de Portocolom.
Informes, Tel. 824474

SE NECESITA CHICO, servicio mi-
lita i - cumplido, con dominio cle in-
gles, hablado y escrito.
Informes, Cristalería Felanitx, Tel.
582011.

EXTRAVIADA CARTERA ESCO-
LAR *con apentes I.') BUP. Se gra-
tificará su devolución.
Inf. Tel. 580398

Nueva Funeraria
FLQRISTERIA CICLAMEN

E. Mestre, 8	 Tel. 827386
PARTICULAR

Tel. 	 582904
Tel. 	 581188•

PRECIOS ECONOMICOS

CALA D'OR

EN BLOQUE APARTAMENTOS
TURISTICOS

SITUACION CENTRICA

Alquilo
Supermercado

y Cafeteria

Informes:

Tel. 2g8089 (noches)

'W .Cran Tornaig de Truc liles Balears

111111a3 	 Para "Aiwa finalistes
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FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Cada notícia es un sobresalt.
Una de ses darreres es sa xifra de
s'atur. Vaia un calfred! A finals
d'any puja la friolera de 3.000.045.
Més d'un 20% de sa població acti-
va. I això augmenta... Ja som es
país amb més aturats de 'tota Eu-
ropa... Sa situació és greu i es fa
insostenible.

I pensar que això d'es «paro» va
començar de bromes, quasi de «can-
chondeo». Poe abans dels anys vui-
tanta ja varem començar a veure
es primers aturats. Sa gent es po-
sava ses mans en es cap: Però si
hi havia feina de sobra! I era ver.
Es diaris estaven plens d'anuncis
soHicitant treballadors, però, era
més rendible fer sis mesos de fei-
na i després cobrar altres sis me-
sos sense fer-ne. Alguns en coHabo-
ració d'empresaris espabilats se-
guien treballant i cobrant escarades
a preu d'or. I així es compraven es
cotxe, acabaven de pagar .es pis o
feien una casa nova. Se' gastava
sense mesura... Sa culpa et d'es go-
vern i també nostra. (Continuarà)

• El C.D. FELANITX consiguió
un EMPATE en el feudo del VER-
GE DE LLUC al igualar DOS a
DOS, con sendos goles del bravo ju-
gador SEBASTIA OLIVER, el últi-
mo ya cuando las manecillas del re-
loj se acercaban al minuto 90. Sin
embargo el árbitro todavía tuvo
tiempo de señalizar un penalti con-
tra los felanitxers —que de haberse
transformado hubiera significado
nuestra derrota— pero gracias a
una ágil intervención del buen por-
tero MATIAS ROIG el equipo de
«Rossi» se trajo un punto a nuestros
lares. A priori sabía a poco, este
positivo, pero visto el partido sabe
a gloria.

• En 2. a REGIONAL el PORTO-
COLOM en su visita al campo del
SANT JORDI «yendo a por lana, sa-
lió trasquilado». CINCO a UNO.
¡Vaya varapalo! El gol de MARIA-
NO de poco le valió en esta ocasión.
Mientras el CAS CONCOS también
sufría otro correctivo en el feudo
del ATCO. PORRERES al perder
por un claro TRES a CERO, si bien
el rival era —y es— de cuidado.
Mientras el S'IlORTA, —un equipo
que tiene que ir a más— conseguía
una VICTORIA algo cómoda ante
un asequible rival, el J. BUNYOLA,
por DOS a CERO. En fin! que la
jornada no fue lo buena que cabía
esperar.

• Se celebró el pasado sábado la
«VI EDICION» de la ya tradícional
CONVENCION ANUAL que organi-
za el colectivo «IMBECILS», que
son multitud por cierto.- Uns joves
inaxxosos que un dia l'any se volen

passar «fetén» fent es boig, però
això és la seva intenció, és clar. Se
disfrazan en plan vikingo ¡vaya cor-
namentas, tío! Unos con los cuernos
capa caída, otros con las astas imi-
tando los pies de «Charlot», unos en
plan estrábico y otros en plan más
agresivo. Lo cierto es que se por-
tan bien, dentro lo que cabe. El
evento —como ya es habitual— ce-
nando en «Son Colom» a base de le-
chona asada y al final de
postre ¡unas natillas guarronas!
después siguió la comitiva hasta el
«Bar Cristal» para ponerse a punto
con «rascas» y puros y poner el co-
lofón final en una larga noche de
caldo de gato en Portocolom o don-
de Mahoma perdió las babuchas. No
dudo que ejerciendo de imbécil uno
puede pasar una noche divertida...
¡Vaja una disbauxa més espatar-
rant! Trompa/Tromper.

• Ya está en marcha el «ler.
TORNEO DE BILLAR AMERICA-
NO HOBBY BAR», con premios muy
importantes. 30.000 pelas para el
campeón, 20.000 para el sub. y 10.000
cucas para el 3er. clasificado. La
fecha límite para la inscripción es
el 28 de febrero. Ah! se me olvida-
ba que para los puestos 4.° y 5."
hay sendos trofeos. Una competi-
ción que promete ser emocionante a
más no poder.

• Increíble pero cierto ¡hay que
ver cómo ha quedado la discoteca
felanitxera «U N I C»! Verlo para
creerlo, una maravilla, ¡vamos! Ya
no hace falta ir a la búsqueda para
dar marcha al cuerpo, sino me re-
mito a lo que disponemos en nues-
tra Ciutat, uha diSco old' altura de
Ias mejores. Si se dan un garbeo
por ahí se enterarán de lo que vale
un peine.

• Leo una «pseudo» entrevista
en «U.H.» del compositor/profesor
de música JOSEP PROHENS JU-
LIA, «felaizitxer» por más señas.
Que bajo la escuela de Bernat Julia
y Armando Blanquer, compuso su
primera obra a los 26 años. Estos
días ha presentado su primera obra
—oficialmente— en el «Auditorium»
palmesano. «Música per orquestra
n. 0 1». En la actualidad con 36 ta-
cos vi6 como la «Sinfónica» daba
luz a su inspiración bajo la batuta
del maestro Fabiano Monica. Según
entendidos: Una maravilla.

• Hoy viernes, todavía tiene
tiempo, porque es mañana sábado
cuando tiene lugar en «SA RECREA-
TIVA» el SOPAR/BALL. Una festa
que no s'ha de perde de cap mane-
ra. Per només dues mil pessetes pot
ballar tota la nit amb música d'or-
questra. Es sopar és gratuit. Ah! si
volen barra lliure amb dos mil pes-
setes més tot està arreglat. ¡¿Qui
dóna més per això?! Crec que
aquesta FESTA DE CARNAVAL al
«Circol Recreatiu» pot ser molt di-
vertida.

Res més, amic, fins la propera
setmana, si Deu vol. Tenguem una
bona ¡«Rua»!

Copyright: MIQUEL ANGEL
JUAN GARCIAS

VENDO MUEBLES de salita de es-
tar. Buen estado y precio intere-
sante.
Informes, Tel. 824032.

VENC ORDINADOR NOU amb ga-
rantia.
Informació, Tel. 580635

Fútbol gala

RESULTATS

Benjamins.—Grup Play-Off C:
C. Atl. d'Alcúdia, 1 -
A. C. S. Alfons A/Piensos Hens, 1
Grup Play-Off B:
A. C. S. Alfons B, 2 - C.D. Calvià,
Grup Play-Off D:
A. C. S. Alfons B/Pint. Mar, 0 -
Col. Es Liceu A, 1
Alevins:

C.D. So N'Oliva (líder absolut), 2 -
A. C. S. Alfons B/Viat. Porto Cari, 1
¡n faufils:
C.D. Puigpunyent/Galilea, 4 -
A. C. S. Alfons A, 4
Cadets:
Col. J. d'Avila, 6 - A. C. S. Alfons,

Una setmana més les decisions ar-
bitrals influiren notablement en el
desenvolupament dels partits ofi-
cials. Tambe la pluja fou obstacle,
ja que fou present a quasi tots els
partits.

El partit d'Iniciaciú A fou ajor-
nat per la pluja, just acabada la pri-
mera meitat, quan el marcador era
favorable a l'equip visitant, el Mon-
tision, per 3 a O.

Arbitratge pesim en el pavelló
cl'Aleúdia a carrec altra vegada de
l'arbitre Sr. Perelló. Faltes inexis-
tents, allargada de temps de joc 8
minuts, acabaren amb la paciencia
dels felanitxers, que foren victimes
d'un favoritisme ciutadà o clara-
ment casolà. El gol fou obra de Jose
M.•. Cañas, de falta directa. Jugaren:
Joan Cañas, Bel, Raimundo, Jona-
than, Coronado, Uguet i Manresa.

Els benjamins B guanyaren fàcil -
merit a un fluix Calvià. Bon partit
dels allots de Pere Joan, que mogué
les seves peces a la perfecció. Jua-
nito Hernandez i Matgi Vicens mar-
caren cis gols. Jugaren: Martinez,
Vicens, Enrique, Juanito, J. Pere,
Kiko, Borcloy, Ramallo, Gardes, Je-
sós i Pedro.

Una confusió d'horaris el
partit davant el colista Es Liceu,
feu que els nostres jugadors perde-
ssin per arribar tard.

El partit dels Alevins A fou ajor-
nat per mor de la pluja. Aquest par-
tit amb el Puigpunyent s'havia de
jugar entre setmana.

Derrota minima dels Alevins B,
davant el líder C.D. Son Oliva que
per guanyar passa pena tot el par-
tit. Santi Sierra marca el gol fela-
nitxer. Jugaren: Manuel, Santi, Va-
lentin, Adrian, Ruben, Toni, Jaume,
Martin i Pedro.

Vergonyós resulta el partit a
Puigpunyent. Fitxes falses, l'arbitre
comprat, insults i altres herbes fo-
ren la tònica regnant. Els nostres in-
fantils aconseguiren l'empat clavant
uns rivals que eren cadets i juvenils.
Aix?) no s'hauria de permetre, la Fe-
deració ho sap, però no fa res per
solucionar-ho. El pivot J.R. Villa-
nueva (2), Domingo (de falta direc-
ta a l'estil Floro) i Llorenç Para-
mo, foren els golejaclors locals. Ju-
garen: Francis, Muñoz, Pedro, Sal-
vita, Esteban i Richard. Avui dissab-
te comencen el Play-Off correspo-
nen t.

Ridicul total del Cadets dins el

Joan &Avila, ja que davant un rival
dolentissim per') ben centrat perde-
ren practicant un joc fluix i sense
idees dares. Acabada la lliga, avui
Lambe. començaran el seu Play-Off.
Jugaren: 1Vlare, Zamorano, Aleún,
Benito i Gari. També ho feren Jua-
ni, Cañas, Uguet i Angel.

LO MILLOR.—La lluita per el mi-
llorament i la serietat de is Alevins
B, un equip compost per jugadors
de primer any, que demostren tenir
un bon futur dinS et Futbol Sala.

LO PITJOR.—E1 Puigpunyent In-
fantil, la seva actuació fou clara-
ment motiu d'expulsió.

Escriu: Marino Talavante

I Torneig Comarcal
Futbol Sala Infantil
El Deportiu S'Illot líder
Resultats darrera jornada

Col. Arta, 1 _ Col. Ariany,
Dep. S'Illot, 5 - Col. S'Algar, 3

CLASSIFICACIÓ
I.—Dep. S'Illot, 4 p.
2.—Esc. F.S. Felanitx A, 2 p.
3.—Col. Artà, 2 p.
4.—Esc. F.S. Felanitx B, 0 p.
5.—Son Servera, 0 p.
6.—Col. S'Algar, 0 p.
7.—Col. Ariany cadet..

M.T.F.

Carnaval infantil Ce Lino
Ia de Futbol Sala

Diumenge passaf horababea, la
discoteca Calipso de Portocolom fou
escenari d'aquesta festa de carna-
val —que congrega més de quatre-
centes persones del mein del Futbol
Sala Base— organitzada per l'Esco-
la d'aquest esport amb la collabora-
ció d'alguns pares. La Banda de
Tambors de Portocolom, dirigida
per Miguel Fuster (policia local)
anima sense treva la festa. Per la
seva banda, la direcció de la Dis-
coteca no escatima details per fer
agradable l'entorn i els allots po-
gueren fruir d'un castell de goma
gegantí situat a l'entrada del local.

Gracies a la coHaboració d'Hiper
Gigante es rifaren dues bicicletes
«Mountike-Bikes», que guanyaren
Josep Cira Rotger i la familia Sie-
rra Fuster, les quals poden recollir
a l'Hiper Gigante Felanitx.

La Policia Local tingué cura de
tancar el carrer per tal de garantit-
zar la seguretat als infants.

Diversos jocs i entreteniments fo-
ren les delicies dels allots que, tot
sia dit, feren gala d'una gran ima-
ginació a l'hora de disfressar-se.

Els premis de disfresses foren
atorgats de la manera següent:

Grup A, fins a 10 anys: 1.—«EI
Bandolero», S. Fernandez Amores.
2.—«El conejito», Pedro Jose. 3.—
«El Ruso», Jaume Riera.

Grup B, (I'll a 16 anys: I.—«Mu-
jeres de los 60», nines de Portoco-
lom. 2.—«La niñera», Guillem Puig-
server. 3.—«Mary Poppins», M .

Magdalena Puigserver.
(Passa a la pag. 7),

Pereiro mud el vi flirts l'Afuldia
La FedEració segueix enviant-nos les deixalles arbitrais



FELANITX

ti  BASQUET

doble derrota, a tercera,
Amb polèmics arbitratges

tJ FUTBOL

A di:a mirints del final el Felanitx aconseguí
empatar un partit molt difícil

Verge de Mc, 2 - Felanitx, 2
JA EN TEMPS DE DESCOMPTE

MATIES ATURA UN PENAL
Amb una entrada molt magre.

Tarda freda en el . «José Sempere».
Felanitx.—Matías, Maimó, Gela-

bert, Riera, Borrás, Nico, Juanan
(Basi), Caldentey, Oliver, Pont (Bo -
Trás II, Tõfol (Sampol).

Arbitro: Pérez Barriga. Tuvo una
actuación bastante casera, dejando
jugar a ambos conjuntos.

Mostró la amarilla a Alcázar y

Goles.-1-0 Jorge (min. 9). 1-1
Oliver (min. 24). 2-1 Santy II (min.
51). 2-2 Oliver (min. • ).'

COMENTARIO
Dos conjuntos que buscan evitar

las plazas de descenso si bien el
Virgen de Lluc lo tiene más dificil.
El equipo local dominó a su contra-
rio que se prodigaba en continuos y
peligrosos contragolpes, consiguien-
do el gol del empate a tan sgo dos
minutos de la conclusión del en-
cuentro.

Un partido que tuvo cierta dureza
por parte local, que el Colegiado
permitió, si bien su labor no influ-
yó en el marcador final, que pudo
tener un signo fatal para los .fela-
nitxers si Matías Roig no hubiera
parado un penalti a Macias ya en
tiempo de descuento, salvando de
esta guisa los muebles.

Reserva.
PROXIMA .JORNADA.—

«Es Torrentó», domingo tarde:
FELANITX - ESPAÑA. De Llucma-
jor.
2. a REGIONAL.—
CAS CONCOS - SENCELLES. En

es «Cavalier».
PORTOCOLOM - LLUCMAJOR,

en «Es Torrentó»
VIL AFRANCA - S'HORTA.

2.a REGIONAL
S'HORTA, 2 - BUNYOLA,

EL COL.LEGIAT, PROTAGONISTA
El- S'Horta aconsegüí una clara

victòria davant el Bunyola, equip
:.le en els clarrers minuts inquietia

la porteria local. Els hortarrins fo-
ren molt superiors al conjunt bu-
nvoli i hagueren pogut ampliar cl
marcador. Lobato obrí el foc en el
minut 15 a centre dc Ian i Félix, en
fugada personal, féu el segon gol.
L'arbitre Sr. Vivancos fou el prota-
punista de l'encontre, expulsant tres
jugadors locals per dobles targes
rogues, algunes injustes.
Aixf, clones, el S'Horta juga els

darrers vint minuts amb vuit juga-
dors i així i tot haguera pogut aug-
mentar el seu avantatge amb un
tir al travesser de Ramirez.

Demà diumenge, jornada de des-
cans i el dia 28 de febrer desplaça-
ment al difícil camp del Vilafranca.
JUVENILS

FELANITX, 1 - ESPANYA, 1
López, Sa n ti, M a tas,

Juanpe, Tomeu, Estrella, Guillem,
Petty, Calderón, .Evaristo i Francis.

Gol.—Toni Calderón.

Només un punt pogueren treure de
l'encontre del passat diumenge, a
pesar de jugar un bon partit, es me-
reixien guanyar.

Diumenge, juguem a les 10'30 a
n'Es Torrentó contra l'Escolar.

SES SALINES, 15 - S'HORTA,
El Ses Salines aconseguí una im-

portant victòria davant el dificil
S'Horta, però el que fou de llamen-
tar fou la gran duresa amb que
s'empra el conjunt saliner, que que-
dà vuit jugadors.

Demà diumenge, a les 15'30,
S'Horta-Ramon Llull.

CADETS
SES SALINES, 2 - FELANITX, 1
Alineació.—Acosta, Risco, Mut,

Manolo, Javi, J. Soler, M. Angel,
Mates, Juanjo, Esteban i Oscar.

Gol.—Miquel Angel.
Els felanitxers fallaren dos pe-

nals, xutats per Juanjo Miró i Josè
Soler. Curiosament l'arbitre va as-
senyalar en aquest encontre fins a
cinc penes maximes. Avui a les
17'30, reben al Campanet.

OL/MPIC, 1 - S'HORTA, 1
Partit molt disputat entre el se-

gon classificat i el S'llorta, on el
darrer demostra que el seu oponent
no té per que d'ocupar una plaça
millor a la taula classificatbria. Cal
destacar tot el conjunt hortarrí per
la .seva volimtat posadtv-en•el joc.
El gol fou de Julio Salinas.

Avui dissabte, a les 15'30, S'Hor-
ta-Porreres.

INFANTILS
LLUCMAJOR, 1 - FELANITX, 5
Alineació.—Paco, Sergio, Oliver,

Andrés, Simó, Enrique, T. Obrador,
T. Vidal, T. Nadal, Valentin, Aleo-
lea. (Cosme, Alex i Rohan).

Gols. o—Valentin (2), Tomeu Na-
dal (2), Rohan.

La rnala actuació de rat-bare, el
terreny en mal estat per la pluja,
el penal fallat per Tomeu Vidal i
les aturades del porter Paco, junta-
ment amb els gols, foren les notes
destacades d'aquest encontre. Avui
a les 3'30, tenen un important partit
en • Es Torrentó, i si guanyen es si-
tuen Hers.

S'HORTA, 2 - PORTO CRISTO, 4
Partit de rivalitat en el que el

Sliorta va merèixer un resultat mi-
llor. Destacà la mala actuació arbi-
tral amb l'exhibició de targes gro-
f2LICS a jugadors d'ambclos conjunts.
Gols de Carlos i David López.

BENJAMINS
FELANITX, 1 - BADIA, 1

Alineació.-0 s c a r, J. Adrover,
Pintó, M. Angel, J. Vicente, Ismael,
J. Garcia, Kiko, Toni, Txema i Car-
los. (Lorenzo, Pedro, Victor, Ma-
ties, P. Lluís, Jaume, Juan i Ru-
ben).

Gol. o—Miquel Angel d'un fort
xut a la treta d'una falta.

RESULTATS
Cadets:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT -
SON CARRIO 	(suspès)

Juvenils:
HISPANIA, 	 50
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 53
Sèniors masc.:
U. E. LLOSETINA, 	 43
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 35
III Divisió:
AUTOCARES GRIMALT, 	 62
J. LLUCMAJOR, 	 72
PIONEER ESPANYOL, 	 87
AUTOCARES GRIMALT, 	 70

COMENTARI
El mal temps torna fer suspendre

un encontre, els dels CADETS, que
s'havia de jugar a Felanitx a partir
de les 19'00 h., del dissabte passat.
Minuts abans del començament, es
posa a ploure.

Victòria molt treballada dels JU-
VENILS. Es tracta d'un partit que
tingué una evolució del marcador
ben preocupant. En el primer temps
els locals anaren més temps per da-
vant i en el &scans el resultat era
de 33-27. En tres minuts, el marca-
dor se posa 33-32, però sis minuts
más tard l'Hispània aconseguia la
major diferència de l'encontre (45-
34). Afortunadament, César va te-
nir un d'aquells dies màgics i, ja en
el m. 36, el marcador quedava equi-
librat. Qualsevol cosa hagués pogut
passar, en el darrer tram del partit.
Cesar anota 37 punts, amb tres tri-
ples i una bona sèrie de 8 de 12 tirs
lliures.

Torna de buit l'equip SENIOR de
la seva visita a Lloseta. El conti-
nuat esforç els proporciona un re-
sultat positiu per primera vegada, a
manca d'un minut del final. Era
l'empat a 35. Desprès vingué una
cistella local i, quan s'hauria pogut
anivellar el marcador, una errada
arbitral greu feu perdre totes les
opcions. Seguidament, un enfilall de
faltes i tècniques infla excessiva-
ment el resultat. Cal destacar l'en-
certada feina defensiva. Tot el con-
trari podem dir del treball atacant,
on crida l'atenció la quantitat
tirs Mures errats (22).

L'Autocares Grimalt de TERCE-
RA tingué una setmana molt mogu-
da. Disputà dos encontres de la fa-
se final i els perdé tot dos. Ambdós
tingueren en comú una serie de dis-

Valuós empat, ja que aconsegui-
ren el punt que necessitaven, i d'a-
questa manera els nins de P. J. Va-
guer han quedat classificats en 4.a
posició. Una victòria molt meritória
donada la plantilla de que disposava
el mister per afrontar aquesta com-
petició.

SES SALINES, 8 - S'HORTA, 2
No tingué problemes l'equip lo-

cal per batre un fluix S'Horta en
defensa que en el primer temps va
perdre per dos gols a zero. Gols de
Carlos y Gonzalez.

cuticles i discutibles decissions arbi-
trals. Dóna la impressió que a Pal-
ma molesta que un modest equip
de la part forana disputi la fase fi-
nal dels millors.

El partit contra el Llucrnajor se
juga enrevoltat d'un gran ambient
i molta expectació. A les 11 del ves-
pre hi havia ales d'un centenar d'es-
pectadors que aguantaven fred i se-
rena a la pista de Sa Mola. El par-
tit fou Our i «bronco» i se juga amb
força nervis i amb constants inter-
rupcions. Els arbitres arribaren a
asseny4ar 76 faltes (40 i 36), essent
els tirs lliures els qui decidiren la
sort de l'encontre (24 convertits per
l'Autocares i 34 pel Llucmajor). Els
visitants dominaren en el marcador
Ia major part del temps. En el des-
cans, 29-37, per?) en el m. 29, 42-41.
Desprús de més avantatges Ilucma-
jorers, torna l'equilibri en el minut
33 (59-59). El rosari de faltes dels
cinc darrers minuts foren ben apro-
fitades per l'equip Ilucmajorer.

I a manca de 8 segons de l'acaba-
ment del partit contra l'Espanyol,
eis arbitres van decidir retirar-se als
vestidors. En aquest moment, els
felanitxers, cremadissims per l'ac-

tuació arbitral durant tot el partit,
havien estat provocats novament
per l'entrenador local que havia de-
manat temps mort, quan guanyaven
de 17 punts. La banqueta felanitxe-
ra increpa l'actitud del «mister» lo-
cal i so. posa a aplaudir, irònica-
ment. $1s arbitres es posaren ner-
viosos1, sense que hi medias cap ti-
pus d'incident, llevat d'aquest, deci-
diren agafar el cairn dels vestidors.
El Comité de Competició haura de
decidir.

L'encontre havia començat de ma-
nera molt positiva per l'Autocares
que, en el primer temps, obtingué
una renda de 15 punts. Renda que,
entre la reacció local i la coliabora-
ció dels arbitres, ja s'havia esfumat
•-•.n el descans (42-38). L'Espanyol
tingué diferencies, al seu favor, du-
rant tot cl segon temps, però no gai-
re grosses, a excepció dels darrers
minuts len que, gracies a la seva sort
i al cleStneert de l'equip de Felanitx
s'arribà als 17 punts d'avantatge.

• LARRY CISTELLES

Carnaval infantil...
(Ve de la pig. 6)

Grup C, adults: 1.—<Colom i Je-
rónimo», Raimundo i Miguel. 2.—
«El Trio Maravilla», Bel, Torli i To-
ni. 3.—«Las gatitas Mixifú», Joana i
M.  José. 4.--«La Mosquetera», Te-
resa Alguacil.

Després del concurs actuà la pa-
rella <¡Sevillanos del Futbolet» (J.
Corchado i M. Talavante) que va
merèixer l'aplaudiment entusiasta
del públic.

Per tant, un deu per l'organitza-
ció. Enhorabona a tots.

M. T.



CELLER SA SENIL
Portocolom

Comunica a sus clientes y público
en general que desde el dia 19, se halla
de nuevo a su servicio.

Confraria de Pescadors de
Po reocoloin

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Es convoca a tots eis afiliats a la junta general extraordiná-
ria, que se celebrara el proper dissabte dia 27, a les 5 del cap-
vespre, a la Casa del Mar.

Portocolom, 17 clefebrer de 1993
El Patró Major

Bernat Artigues Nicolau

FELANITX

El Grup Sccialist a Iljuntrunt Mama
Colons a la Sala

DE QUE VA I QUE PRETEN EL
PSOE AMB LA FALSA I RETALLA-
DA INFORMACIÓ QUE VA PUBLI-
CAR SOBRE LA PISTA POLIES-

PORTIVA A SA MOLA?
PRIMERA PART

Dissabte passat a les planes d'a-
quest setmanari el PSOE ens va re-
galar una lletania d'inexactituts i
oblits que no ens queda mes remei
que aclarir.

1.—Diu el comunicat del PSOE
que: La Comissió de Govern de dia
15 de. juny, va decidir fer la con-
tractació, per concert directe, de les
obres de pavimentació d'una pista,
al recinte poliesportiu de Sa Mola...
Tambe: va acordar seguir la trami-
tació reglamentaria de l'exp. edient.
Fins aquí d'acord. •

§- egon paràgraf . el - PSOE
afirma: Dia 18 de juliol, !els dos
membres del grup Coloms ala Sala

.4 •varen interposar un recurs ,,contra.
els referits acords. Aixa • ja: no es
exacte. El nostre grup va interposar
dia 8 de juliol recurs de reposició
en contra d'un acord de la Comissiú
de Govern de dia 8 de juny i que
feia refer:Imcia a l'aprovació d'un
porjecte tècnic per a la .pavimenta-
ció d'una pista a Sa Mola. • •

3.—Al mateix segon.•paragraf afe-
geixen: Aquest recid-s no. va esser.
resolt pel grup governont „a. cotisa
de la presentació d'una moció de
censura pel Partit Popular i el Grup
Independent. Mentida. Ei PSOE te-
nia un mes per resoldre el 'recurs i

. el mes acabava dia 8 d'agost. La mo-
ció de censura va ser presentada dia
6 d'agost a la una del migdia, per
tant l'excusa de la no resolució per
Ia presentació d'una moció . cle , cen-
cura es del tot estúpida perquè el
que no es fa en un mes no - es fa en

dia.
4.—Al tercer paràgraf senténcien:

l'esmentat recurs encara no s'ha re-
solt tot i haver-hi els doblers ne-
cessaris per envestir a l'obra. El re-
curs, pel fet de no resoldre'l el
PSOE, malgrat la seva obligació
fer-ho, es conte desestimat per la
fcció legal del silenci administratiu
i el fet que el recurs s'hagi desesti-
mat pel silenci del PSOE no te res a
veure en que hi hagi doblers per
fer l'obra o no.

En el curt escrit del PSOE .no s'in-
forma dc res que sigui real; referit
al nostre recurs, no endevinen la
data, ni la causa, ni com funciona el
tema de la resoluciú, ni la.résponsa-
bilitat de qui no l'ha resolt,..ni res,
però obliden, ben intencionada-
ment, fer esment de tres coses molt
importants:

a) Els motius del recurs.
b) Que dia 8 de juliol, el , clia

Ia presentació del recurs, cap de les
quatre empreses que el PSOE va de-
manar que fessin ofertes no n'havia
presentada cap.

c) Que dos dies després, dia 11
de juliol, data que acabada el ter-
mini per a presentar les ofertes,
ningú no havia presentat cap oferta.

A) Els motius del recurs eren els
mateixos que el presentat en data
de dia 17 de setembre de 1987, o
sigui, la manca de Pla Parcial i
Projecte d'Urbanització deIS,' ter-
renys de Sa Mola. El recurs de l'any
1987 es va informar i resoldre dins
el termini establert i el PSOE es va

mostrar favorable a fer les coses
be, o sigui, planificar la futura zona
esportiva amb previsió de les Futu-
res necessitats a tota zona i no ha-
ver d'improvisar o fins i to refer
obres per manca de planificació. Per
aquelles dates el PSOE, no va dir
que les obres que pretenia fer cl
Batic Mesquida haurien estat (l lta-
ntent beneficioses per l'esport local.
Ara sembla que han canviat i no no-
mes volen passar per damunt tot
seguint l'exemple dels Batles Mes-
quida i Oliver, sinó que set mesos
després, pretenen fer creure a les
persones desinformades que el mo-
tiu de la no construcció de la pista
de Sa Mola és dels Coloms quan, els
tres mesos que intentarem governar
amb el PSOE, mes d'una ve:lada ens
'arem interessar per la modificació

del Pla General per iniciar la redac-
ció del Pla Parcial de la zona espor-
I.iva dc Sa Mola i sempre vus varen
donar excuses cabotes, per3 mai un
informe tècnic en un sentit o en un
aItre.

B) Per quines cinc-centes a res-
crit dc dissabte passat oblidaren in-
formar que ningú no es va presen-
tar per fer les obres de la pista po-
liesportiva? Això ja és estrategia po-
lítica feixista per inculpar de la seva
incapacitat per executar unes obres
al nostre grup i acabussar-nos un
collectiu de persones que passa
d'hora d'exigir responsabilitats als
politics incapassos i ineptes que han
provocat l'estat ca:nic actual i no
han dona una passa per resoldre el
clesgavell urbanístic, nomes parau-
les i paraules.

El fet que dia 11 de juliol no es
presentas ningú, no impedia que dia
12 de juliol el grup de govern del
PSOE contractas una empresa di-
rectament per fer les obres. Potser
no ho feren perque sospitaven que
dia 6 d'agost els presentarien una
mock') de censura? El motiu no pot
esser el recurs perquè el PSOE va
començar les obres del Poliesportiu
i tampoc va resoldre els recursos
que també han quedat desestimats
per l'anomenada fleck') legal del si-
lenci actministratiu.

No entenem a que juguen els del
PSOE. No fa gaire que explicaven
que el temps que varen governar
aprengueren com no s'havia de fer
oposició, deu csser equeixa l'evolu-
ció de fer oposició del PSOE: en
temps del Batle Mesquida feien opo-
sició dialéctica, d'amagat, sense fer
públic gran cosa. Després en l'en-
trada de Coloms s'apuntaren amb el
nostre grup a exigir que l'Ajunta-
ment fos exemple i model pels ciu-
tadans en el compliment de les nor-
mes de convivencia. Ara, sembla que
fan d'oposició acusant a Coloms del
que ells no varen voter o saber re-
soldre. Un exemple clarificador:
l'ampliació de l'escola de Portoco-
lom; sabien del projecte de l'obra
del mes de juliol de 1991, en un
any no varen fer res i quan la situa-
ció no la varen poder aguantar més,
intentaren resoldrer-la passant per
damunt tota la normativa urbanísti-
ca que tant havien criticat del PP
varen esscr els Coloms qui varen
haver d'aportar la solució, una solu-
ció que de saber-ho un any abans cl
mateix PSOE hauria pogut resoldre,
però d'això no ens ha pogut incul-
par, ... ni donar les grades.

(Continuara)

LES ESMENES
A una de les darreres edicions del

setmanari, varem donar compte
d'una esmena presentada pel Grup
Socialista al Parlament, que a la fi
va resultar aprovada. Se referia a
Ia reforma d'un tram de la carre-
tera de Felanitx a Porreres. ••

El Grup parlamentari Socialista,
a instancies del Grup Socialista de
l'Ajuntament de Felanitx, va presen-
tar tota una serie d'esmenes als
prcssuposts de la Comunitat Autóno-
ma per a l'any 1993, relacionades,
com es obvi, amb el nostre munici-
pi, per beneficiar-lo amb unes in-
versions que l'Ajuntament no pot
fer amb el seu 'pressupost tot sol.
N'enumerarem les principals: Cons-
trucció de la primera fase del Cen-
tre Civic de Cas Concos des Cava-
lier, construcció d'una rotonda a
l'entrada de Portocolom, adquisició
de terrenys per a aparcament al
camp de futbol «Es Torrentó», pri-
mera fase de la via de cintura de
Portocolom, rehabilitació de l'antic
edifici dels rentadors públics per a
Ia Banda de Música, condiciona-
ment de l'edifici del Gurugú per a
seu de l'escola de música «Pare
Auli», pista poliesportiva coberta als
terrenys situats darrera l'escola pú-
blica de Portocolom, pista de futbol
sala al camp municipal d'esports de
Cas Concos, construcció de la xarxa
d'aigües residuals de S'Horta, pri-
mera fase del Centre Civic de Por-
tocolom, construcció d'una roton-
da a l'entrada de Felanitx per la
carretera de Campos.

Totes aquestes esmenes varen es-
ser rebutjades pel Grup Parlamen-
tari del Partit Popular.
EL PAVELLÓ COBERT DE
«SA MOLA»

A la darrera sessió plenaria ce-
lebrada per l'Ajuntament el passat
dia 1, al capitol de «Precs i pregun-
tes», el Grup Socialista va demanar
quan se reuniria la Comissió Infor-
mativa de Cultura per poder estu-
diar una proposta del mateix grup,

feta a una plenaria anterior, per-
què el pavelló co:Left del poliespor-
tiu de «Sa Mola», ara en construe-
ció, rebi el nom del per sis vega-
des campió del món de ciclisme
Guillcm Timoner. La regidora de
Cultura, senyora Catalina Picó, va
manifestar que el seu grup no es
partidari de donar el nom de perso-
nes concretes a insta l-lacions com
resinentada.

No s'acaba d'entendre l'actitud
del Partit Popular si tenim present
que, aquests dies, la premsa de Ciu-
tat ha fet públic que el Director Ge-
neral d'Esports del Govern Balear
ha demanat a l'Ajuntament de Ciu-
tat que es doni el nom de Guillem
Timoner, el millor esportista que
hem tengut mai a les Dies Balears,
a un complex esportiu de Ciutat..

L'INTERPS SOCIAL

A la mateixa sessió plenaria, el
batle va presentar una moció urgent
referida a les modificacions intro-
duides a un projecte gelectrifica-
ció, que ha de subministrar current
a unes construccions a Ca N'Alou
(Puig de Ses Mamclles). Els papers
havien entrat a la Sala el 21 de ge-
ner, l'informe dels tècnics estava
fet el dia 29 i el tema es duia a la
plenaria de 1'1 de febrer. El nostre
grup creu que a l'Ajuntament els
tràmits s'han d'agilitzar corn més
millor, però entenem que tots els
ciutadans han de rebre el mateix
tracte i que no se justifiquen excep-
cions a la normativa seguida habi-
tualment. Així i tot la moció va ti-
rar endavant, amb els vots del Grup
Popular i el dels dos regidors inde-
pendents.

Una de les construccions afecta-
des, que ha rebut aquest tracte de
favor, es propietat del senyor Ale-
xandre Forcades, el qual, com es
sabut, es el Conseller d'Hisenda del
Govern Balear. L'obra del xalet del
senyor Forcades l'ha feta l'empre-
sa ES Carritxó, S.L., la mateixa que
va fer unes obres a l'antic escorxa-
dor poc després de l'estiu.




