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Una Rua devaluada
to Adrover.

Categoria B, comparses amb
maxim de 12 participants:

lr. premi, de 24.000 ptes. a «Hen-
ry VIII and sequaços» d'Isabel M.a

2n. i 3r. premi declarats deserts.
4t. premi, de 4.000 ptes. a «Ses

camereres» de Margalida Nicolau.
5e. premi, de 3.000 ptes. a «Los

hados campanillas i Peter Pan»
d'Antònia Vicens Oliver.

6è. premi, de 3.000 ptes. a «Los
Punkis» de Juana Porras Gallardo.

Categoria C, comparses amb més
de 12 participants

Ir. premi, de 80.000 ptes. a «Com-
parsa de Carnaval» d'ApoliOnia Rot-
ger.

2n. premi, de 60.000 ptes. a «Tum-
bet» de Bernat Pascual.

3r. premi, de 40.000 ptes. a «Los
atrevidos» de la Casa de Extrema-
dura.

La Rua d'enguany experimentà
una notable baixada quant a nom-
bre de participants amb relació als
anys anteriors, per be que entre els
concurrents hi hagué aportacions
molt estimables' i d'un nivell artistic
prou notable. Hi mancaren les com-
parses multitudinàries que anys en-
rera competien en originalitat i fan-
tasia i a la secció de carrosses no-
més una podia considerar-se com a
tal de les dues que s'inscrigueren.

Una dotzena de comparses de més
de dotze participants, quatre de
menys de dotze, tres inscrits indivi-
duals o per parelles i dues carros-
ses, una de les quals era comple-
ment d'una comparsa, fou la dota-
ció total de la Rua '93, que comptà
a més amb el concurs inestimable
de la Banda de Tambors de Porto-
colom i la Banda de Música de Fe-
larfiti;

Nadal Batle, ree-
legit Rector de la

Dijous passat, a les eleccions que
se celebraren a la Universitat de
les Ides Balears, fou reelegit Rec-
tor, el nostre paisà Nadal Batle
Nicolau.

Nadal Batle obtingué 143 vots èn-
front dels 96 que aconseguí el seu
adversari Miguel Coca.

Al comici varen emetre els seus
vots 244 claustrals dels 246 que te-
nien dret a vot.

Ens congratulam de la reelecció
del nostre paisà i li enviam l'enho-
rabona.

Duer curds; divendres
dia 5

El proper divendres dia 5 de març,
a la Casa Municipal de Cultura, la
Coral Sant Gaietà de Ciutat i la Co-
ral de Felanitx ens oferiran conjun-
tament un concert.

Portocolom, se celebrà amb bona
concurrencia i animació. Creim que
manté la tônica, no decau, i la ima-
ginació fou a l'ordre del dia. Com-
parativament enguany desperta més
expectació que la de Felanitx.

Els premis foren atorgats de la
manera següent:

Categoria A (Individuals infan-
tils):

lr. premi, 5.000 ptes. al n.° 6.
2n. premi, 2.000 ptes. al n.° 2.
3r. premi, 2.000 ptes. al n.° 7.
Categoria B (Participacions d'una

o dues persones):
2n. premi, 25.000 ptes. al n.° 1.

La TV Manacorera envaeix
els canals de la Felanitxera

Aquesta setmana, els telespecta-
dors felanitxers hauran observat de-
ficiencies en la recepció de la TV.
relanitxera i Adhuc a certs infirets

1 del terme no l'hauran captada. Aix?)
és degut a la intromissió de la TV.
Manacorera dins els canals-jeinprats

i per la nostra TV, sense cap mena
' d'avísIni respecte per uns espais de
difussió emprats des de fa molt de
temps per TVIFelanitxera.

La direcció de TV Felanitxera ens.
prega que facem arribar al coneixe-
ment del:públic aquestfet, junt amb
el prec de.'que s'abstenguin de ma-
nipular els receptors, ja que un cop
solucionada aquesta qüestió torna-
ran rebre els seus programes amb
nitidesa.

Tres parts integren el programa,
Ia primera a càrrec de la coral Sant
Gaietà, dirigida per Gabriel Massot,
Ia segona a cArrec de la Coral de
Felanitx, dirigida per Jaume Estel-
rich i finalment, les dues corals
conjuntament oferiran quatre can-
cons.

El lr. i 3r. premi foren declarats
deserts.

Categoria C (Comparses amb un
maxim de 12 participants):

Els lr. i 2n. premi foren declarats
deserts.

3r. prend, 5.000 ptes al n.° 1.
Categoria D (Comparses amb mês

de 12 participants):
lr. premi, 50.000 ptes. al n.° 3.
2n. premi, 20.000 ptes. al n.° 2.
3r. premi, 20.000 ptes. al n.° 4.
Categoria E (Carrosses):
Ir. premi, 50.000 ptes. al n.° 3.
2n. premi, 25.000 ptes. al n.° 2.
3r. premi, 15.000 ptes. al n.° 1.

4t. premi, de 20.000 ptes. a «Els
visitants de les dues cares» de Fran-
cisca Pons.

5è. premi, de 20.000 ptes. «Mari-
ners de bassiot» de Pedro Asensio.

6è. premi, de 10.000 ptes. «Barça
i Madrid van a Sa Rua» de Fran-
cisca Ana Barceló.

7è. premi, de 10.000 ptes. «Pallas-
sos petits i grossos» de Beatriu Po-
mar.

8e. premi, de 10.000 ptes. «Els fan-
tasmes van de rua» de- M.a Gloria
Mendiueria.

Del 9e. al 12è. foren declarats de-
serts.

Categoria D, carrosses:
2n. premi de 60.000 ptes. «Avui no

es dia d'espantar» de Catalina Adro-
ver.

El Ir. premi i del 3r. al 6é. foren
declarats deserts.

Es concediren unes mencions es-
pecials amb dotació econòmica a la
Banda de Música de Felanitx (40.000
ptes.), a Televisió Felanitxera (10.000
ptes.) i a la Banda de Tambors de
Portocolom (10.000 ptes.).

SA RUETA
El dijous llarder horabaixa se ce-

lebra sa Rueta amb el concurs dels
centres de preescolar i EGB del po-
ble.

Aqui si que fou massiva la parti-
cipació, i la imaginació i la fantasia
assoliren un alt nivell, fruit de l'en-
giny i bon gust d'educadors i pares.

Com sempre, però, els estols de
disfressats passaren a corre-cuita
pels carrers de l'itinerari i afluiren
al Parc Municipal on, per cert ni hi
hagué el més petit indici de festa.

SA RUA A PORTOCOLOM
Diumenge horabaixa, Sa Rua de

cep-rnés 4a corpritivv-ver'rerent--
rer el llarg itinerari habitual, que
enguany ens va semblar més inade-
quat que mai, ja que l'expectació
de públic no arribà a cobrir mitja-
nament el trajecte i tot junt a molts
indrets resultà fred. Ja seria hora
que aquest detail -l'itinerari- el
fitxàs la comissió organitzadora i no
el deixas a l'albir dels possibles par-
ticipants com ha fet fins ara amb
evident malencert.

Apart però la minva numèrica,
amb la consegüent repercusió en la
varietat --obviament menor-, en-
tre les participacions n'hi hagué de
molt ben aconseguides artística-
ment, d'altres de molt festives i co-
loristes i algunes de ben enginyoses,
si be rit5 s'hi Manifesta gairebé la VI-
tira ni la critica de les institucions,
cosa que malgrat esser una font
inesgotable d'inspiració, gairebé
mai s'ha aprofitat per aquests in-
drets.

Ja hem dit que manca ambient,
una cosa que escapa evidentment
les possibilitats de l'organització i
que tal volta responia enguany a la
tônica apagada i pesimista que mar-
ca el termòmetre socio-econõmci
tot i que el temps fou molt propici,
Ia festa final en el parc de la Torre
tampoc no s'anima.

Els premis del concurs convocat
per l'Ajuntament foren atorgats de
la manera següent:

Categoria A, participacions d'una
o dues persones:

lr. premi, de 8.000 ptes. a «Cos-
siols refredats» de Maria Lladó.

2n. premi, de 4.000 ptes. a «Po-
quer d'assos» d'Isabel Mas Adro-
ver.

3r. premi, de 4.000 ptes. a «Indu-
rain després d'un grip» de 'Norber-
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Dis. 27 St. Gabriel de la Dol.
Diu. 28 St. Teõfil
Dill. 1 St. Rosend
Dim. 2 St. iSmplici
Dim. 3 St. Medir
Dij. 4 St. Casimir
Div. 5 St. Eusebi

IL UN A
Quart creixent dia 1

COMUN JCACIONS
A U TOGA RS

Felanitx - Palma: Dies feiners
f‘. les 6.45 (excepte dissabtes) 8,
10, 14 1 18 n Diumenges I fes-
tius, a les 8, 14 4. 19 11

t'aima - Felanitx des de Festa-
chi: Dies feiners, a les 8 (excel,
te dissabtes) 9,30, 13 1545 i 19'30
n. Diumenges i festius. a les
d,30, 15,45 i 20.30 h.

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

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7,30, i 17,30 h. Diu-
menges t a les 9,30, 13 i 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'Itorta-Palma: A les 7,10, 9 1
16,25 h. (només dies feiners).

Palma-SlIorta: A les 14,45 h.
(només dies feiners).

TAXI FELANITX Tel. 582388

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

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

Gaya-Melis
Miquei-Nadal
Jaume Rotger
Amparo Trueba
Cat. Ticoulat
Francesc Pifia
Gayb Melts

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

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

581715 - 580051 - 580080
Servel mèdic d'urgències 580254
Gutirdia Civil 580090
Servei de grua: 82747 4'

Centre primers auixlis
Creu Roja 	 202222

FE LA:\ ITX
Scull:wad d'inkressos locals

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral	 2.125
Semestral a fora 	 2.325

Affik

INFORMA

I C` R

FOTOCOPISTERIA

Can Flail!!
PAPELERIA

C/. Molinos, 6 — Tel. y Fax 827464

Pone a su servicio:

—FOTOCOPIAS
—MULTICOPIAS
—FOTOCOPIAS COLOR
—AMPLIACION DE FOTOCOPIAS
—PLASTIFICACION
—ENCUADERNACION
—PAPELERIA EN GENERAL
—ESTAMPACION DE CAMISETAS
—SERVICIO DE FAX

GRAN OFERTA INAUGURACION:
«TEMA CARNAVAL»

En estampación de camisetas y amplia-
ción de fotocopias color

2
	

FELANITX

F:ERVEIS SOCIALS
El nou horari de permanencies de

l'Assistenta Social s el següent:
FELANITX: Dilluns de 8 h. a 14 h.

Divendres de 12 h. a 14 h.
PORTOCOLOM: Divendres de 8'30

h. a 9'30 h.
S'HORTA: Divenclres de 10 h. a‘

11 h.
CAS CONCOS: Divendres (1'1 1 h. a

12 h.
CAMPANYA DE DESRATITZACIÓ

En aquests moments a Felanitx,
es realitza una campanya de desra-
tització. Totes aquelles persones in-
teressades en obtenir material per
a la desratització, podran passar per
les dependencies de la Brigada,Mu-
nicipal, situades devora
Municipal, de dilluns a clivenclres de
10 a 12 h.
DEPURADORA FELANITX

A la Depuradora de Felanitx, va
tenir Hoc una visita d'un tecnic de
la Direcció General del Medi Am-
bient, per estudiar la problematica
de les aigües depurades, cercant la
solució per evitar els embassaments
Jets terrenys pròxims a la Depura-
dora.
AMPLIACIÓ CARRETERA
CAMPOS-FELANITX

S'estan duguent a terme gestions
per poder connectar la carretera 'de
Cz;mpos-Felanitx des ciel creuer de

on Negre, on acaba el projecte de
millora I ampliació, amb el comen-

çament del carrer de Campos.
'Hi ha haguts contactes amb els

tecnics que realitzen l'obra, així com
z-zrnb., els propietaris dels terrenys
necessaris per poder ampliar aquest
tram que falta, per comptes d'una
millor circulació.

Ajuntament de Felanii—x
EXTRACT-E DELS ACORDS DE LA..
COMISSIÓ DE GOVERN, CELE-
BRADA DIA 25 DE GENER DE 1993

S'adoptaren per unanimitat els
següents acords:

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

S'acordà cancel-lar la garantia de-
finitiva constituïda per la Sra. Ma-
ria del Pilar San Salvador Herce,
amb motiu de la explotació tempo-
al de la platja de s'Arenal, a 1992.
S'acordà cancel-lar la garantia de-

finitiva constituïda pel Sr. Bartolo-
me Caldentey Julia, amb motiu de
rexplotació temporal de la platja de
Cala Marçal, any 1992.

Es - reberen definitivament les
obres de clavegueram del carrer de
Sa Llana.

S'acorda per majoria que -cap fun-
cionari essisteixi a un curset

relatiu a les sancions municipals
de circulació.

.(Passa a la pàg. 3)

Es Port Bàsquet Club
Infantil fern.:

Sineu, 32 - Es Port, 27
Es Port, 34 - Perlas Manacor, 13

Seniors fern. II:

C. Calviá, 61 - Es Port, 66
Es Port, 35 - J. Mariana, 60

El infantil tuvo un encuentro difi-
cil ante el Sineu que todo el tiempo
fue muy igualado. Se jugaba bas-
tante el Sineu si perdia este encuen-
tro, ya que se juntaban los equipos
de cabeza.

El Perlas fue un equipo inexisten-
te en cancha, ya que van los últi-
mos, dando opción a .que ,jugaran,
las jugadoras que menos lo suelen
hacer, a pesar de ello se hicieron
jugadas interesantes. Vais Lien,
pero no volvais a pinchar más.

Las Seniors de II dieron un buen
resultado ep C. Calvià ya. que les
daban de perdedoras pero' el buen
juego y esforzándose en la cancha
las del Costa tuvieron que aguan-
tar el resultado.

El partido contra J. Mariana fue
diferente ya que de principio el Ju-
ventud se fue. Se jugó con nervios
no marcando bien el individual im-
puesto por Pedro, se remontó bas-
tante al principio de la 2. parte
pero al final fueron perdiendo el
partido. A pesar de' todo se en-'
cuentra en tercera posición que no
está nada mal.

Animo Es Port Basket Club que
esto funciona.

ANPE.

Judo
El passat dissabte tingué lloc a

Ia Sala de Judo Felanitx, la V COM-
PETICIÓ DE TECNIQUES DE JU-
DO. El tatami del :;arrer Roca d'En
Boira fou l'escenari on competiren
140 nins i nines pertanyents a Fe-
lanitx, Palma i Cala d'Or, i ho feren
clavant un jurat format per profes-
sors de judo de l'A.B.E.A.M., demos-
trant un bon nivell C..!cnic i una acu-
rada preparació.

Els primers classificats foren:
Lluís F. Pomar, Sebastià Rotger,
Juan A. Pereña, Victor Valiente,
Cristóbal Muñoz, Alberto Tápias,
Francisco J. Chaves, David Pascual,
Javier Jirrinez, Adrian Ramón, Car-
los Scla, Sara Vaguer, Ana I. Mar-
ti, Felipe Arroyo, Sergio Moreno,
Miguel A. Garcia, Barbara Riera, Es-
tefania Mora, Antoni Obrador, An-
tori Martorell, Julia Guerrero i
Francisco Montañés.

Tots ells reberen un trofeu gra-
cies a la collaboració de Carbónicas
Felanitx, Piensos Hens, Perfecto
Pascual, Bar Deportiu, Eléctrica
Sierra, Sa Nostra, Winterthurs, Pre-
viasa, Gestoria M. Pou i l'Ajunta-
ment de Felanitx.

Una vegada més queda demostrat
que aquesta iniciativa mereix tenir
continuïtat, perquè es una alternati-
va a la competició de lluita, molt
positiva en l'aprenentatge d'aquest
csport.



gratuita en carretera, en las
mejores condiciones y a unos pre-
cios excepcionales. Además, si Ud.
decide comprarse un Fiat nuevo
dentro de los tres meses siguien-

tes a la fecha de compra de su
vehiculo de ocasión SUS., noso-
tros se lo recompramos al mismo
precio, siempre que se encuentre
en condiciones normales de uso.

FELANITX

Centenari de les Germanes de la Caritat
a Cas Coons

• -
Les Germanes de la Caritat, durant cent anys, han compartit

Ia nostra vida mentrc ens donaven testimoni d'una altra millor
amb sa senzilla existencia, ens movien a confiar en el Pare provi-
dent. Han assistit, arnb paciencia constant, als vellets i necessitats
i han tengut cura dels malats amb caritat inesgotable, han estat
mestres en la fe quan, ensenyant-nos les oracions, ens obrien a
l'amor de Deu de qui, amb vertader zel cuidaven la casa. Per agues-
tes i moites altres raons han estat instruments útils que han co-
municat consciencia de poble als moradors de la contrada. •

Per donar gracieS a Deu i a la Congregació de les Germanes
de la Caritat, esperam . que prendreu part a l'acte d'obertura d'a-

. quest centenari que, si Deu vol, tindrà Hoc a la nostra parròquia
avui dissabte dia 27, a les 730 del vespre, així corn també a les
restants funcions, de les quals, al seu dia, us tindrem degudament
in formats.

Miguel Lladó i Ayarte
Rector de Cas Concos

PROGRAMA

Avui dissabte dia 27, JORNADA D'OBERTURA del CENTENA-
RI I FESTA DE LA BEATA.

A les 19 h., amollada de coets i repicada de campanes.
A les 19'30, a l'Esglesia Parroquial, cant de l'HIMNE. DEL

CENTENARI, pel COR PARROQUIAL. Lletra de Joan Maimú i mú-
sica d'Andreu Bennassar.

Seguidament ofrena de Hors a la beata per totes les families
concarrincs i els seus devots.

PREGO DEL CENTENARI, a cura de Mn. Gabriel Reus, rec-
tor de Campos.

A les 20 h., Missa concelebrada que presidira Mn. Baltasar
Amengual, rector de Calonge, qui dira l'homilia. Tot seguit x.ene-
rack) (le la relíquia i cant dels Goigs de la Beata Francinaina de
Sencelles.

ESTAMOS TAN memos DE
NUESTROS VEHICULOS DE
OCASION QUE SE LO

RECOMPRAM*5
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SI EN LOS TRES MESES SIGUIENTES
DECIDE COMPRARSE UN FIAT NUEVO.

El Sistema Usado Seguro le ofrece
los mejores vehiculos de ocasión
de todas las marcas, revisados y
garantizados hasta 12 meses con
cobertura europea y asistencia

I Sistema'
UsadoSeguro

Oferta vilida hasta elII de rflareo d• 1993
	

Concesionario Oficial:

AUTOS MARTORELL, S. A.
CCArrar 	 Socors, C. Tel. 58 1348. FELANITX.

Tombats a la molsa

La reso,lució- 799 del Conseil de
Scguretat de l'ONU, exigeix al go-
vern israelia el retorn dels quasi
quatre-cents palestins que expulsa
ja fa alguns mesos, i que ni el Lí-
an, ni cap altre país àrab, volen

:-cimetre en el seu territori. De mo-
ment, els palcstins es troben en una
terra de ningii, entre les fronteres
del Liban i d'Israel, installats en
campaments provisionals. .

Pel que es veu, les pressions de
l'Organització per a l'Alliberament
de Palestina (DAP), dels països
arabs, de Rússia i d'altres països
que simpatitzen amb la causa pa-
lestina (o que no simpatitzen amb
l'estat hebreu) davam l'ONU no
són suficients i, per això, un cousis-
'ori - •mallorqui ha cleciclit posar el

:4;eu gr-anet d'arena` a la qüestió i ha
pres l'acord de sollicitar -a l'ONU
que faci acomplir a Israel la reso-
lució 799.

Vull suposar que aquesta decisió
ha estat presa per motius humanita-
ris, mes que per motius politics.
Així i tot no i.ú massa sentit que une
entitat local prengui decisions com
aquesta, que poden ser malinterpre-
tades i que ultrapassen les pròpies
competencies, sobretot quan un
,bon grapat de qüestions —algunes
,acompanyades d'inevitables polemi-
qües— graviten sobre gran part dels
Municipis illencS. Temes com l'ur-
banisme, la sanitat pública, el sub-
niinist rarnent d'aigua potable, els
plans d'ordenació urbana, les !Heim-
cies d'obres, els serveis socials, cul-
lurals i educatius, la xarxa de clave-
gueram, la recollida de residus
lids, les urbanitzacions illegals, els
abocadors incontrolats, la collabo-
ració amb altres municipis, els
plans d'integració social, la segure-
tat ciutadana, les taxes municipals,
i tantes qüestions d'àmbit estricta-
ment municipal, han de tenir prefe-
rencia en les debats dels regidors,
sobretot davant una qüestió —la
resolució 799— que te una inevita-
ble lectura política. Els quasi qua-
tre-cents palestins expulsats d'Is-
rael, precisament han estat expul-
sats per pertanyer als grups inte-
gristes islàmics llamas i Jihad Isla-
mica, ben coneguts per Ics seves ac-
cions violentes i per la seva predis-
posició a no voler negociar cap pla
de pau a Orient Mitja que suposi el
reconeixement de l'estat hebreo.
mas i Jihad Islàmica són•les matei-
xes organitzacions que exigien la
«guerra santa» (jihad) contra eis
Estats Units i tots els seus aliats,
quan esclata la crisi del Golf Pèrsic.
Mentrestant aquí, a Europa, ens ma-
nifestavem en favor de la pau per a
tothom.

Que passara amb els quasi quatre-
cents expulsats si, finalment, sen
autoritzats a retornar a Israel? Tots
ells seran detinguts per pertinença
a alguna de les clues organitzacions
abans esmentades i la major part
acabara, després de passar per un
tribunal de justícia (cosa que, per
cert, no succeeix a alguns països
àrabs en les mateixes circumstan-
cies) acabaran a la presó. Curiosa-
ment qui menys interessat esta en
que el retorn es faci efectiu és

l'OAP, la qual té ara l'oportunitat
de recuperar la influencia perducla
a Cisjordania I , sobretot a Gaza, en
benefici de les organitzacions inte-
gristes. Amb eis principals líders de
l'integrisme palestí exiliats, les con-
verses per a la pau a l'Orient Mitja
no tendran cap altre interlocutor
que l'OAP (per això el govern israe-

lia clespenalitza fa poques setma-
nes els contactes amb aqueixa orga-
nització).

Raons hutnanitaries poden impul-
sar qualscvol persona o institució a
exigir que els quasi quatre-cents pa-
lestins expulsats d'Israel, abandonin
els seus campaments • i • rebin les
atencions degudes. Per exemple po-
drien ésser rebuts corn a refugiats
a qualsevol país . àrab, o fins i tot
europeu, mentie es resol el «con-
tencies» entre Israel i l'ONU. Men-
trestant, però, val riles que cadascú
acompleixi les obligacions que ii són
encomanades i, en cl cas de les ins-
titucions locals, es dediquin en pri-
mer lloc a les qiiestions que afecten
directament els seus conciutadans
(que no són poques en la major
part dels casos) i deixin temes com
aquest que ens ocupa a altres ins-
tanceis, per tal d'evitar relliscades
innecessaries.

Antoni Roca

Esquerra Republicana de
Catalunya

Secció Indepència
Per la present nota es convoca a

tots els militants del Partit a la reu-
nió que tendrá Hoc al mateix indret
de sempre a les 21 bores; si no hi
ha res de nou serà el dia 3 de marc
i es prega l'assistència.

Degut als nombrosos temes a trac-
tar i al considerable augment de la
militáncia hi haurá un poc de sopar,
per conèixer-nos un poc més i per
preparar tots plegats la nova cam-
panya contra l'espoliació fiscal i les
pròximes eleccions generals.

A tots aquells collaboradors i sim-
patitzants que tenguin ganes de veu-
re com van les coses i per informar-
se dels darrers esdeveniments poli-
tics del Partit, només els hi cal con-
firmar la seva presencia.

El president de la secció

Ajuntament de Felanitx
(Ve de la pàg. 2)

S'acorda deixar damunt la taula
pendent d'un millor estudi, la sol.li-
citud d'indemnització subscrita per
la Sra. Gloria Maria Nicolau Oliver
amb motiu dels desperfectes ocasio-
nats en el seu vehicle quan va topar
amb restes del fogueró de Cas Cor-
so.

S'acordà deixar damunt la taula
pendent d'un millor estudi, la soHi-
citud d'indemnització subscrita pel
Sr. Pedro Muñoz González amb mo-
tiu dels desperfectes ocasionats en
el seu vehicle quan va topar amb
restes del fogueró del passeig de la
República Argentina.

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

799
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Canipionat de !bleus
de Cross de Veterans
- El passat dia 14 de febrer se cele-
brà a Sant Lluís (Menorca) aquesta
prova amb la participació de 46 cor-
redors de totes les categories, de
Mallorca, Menorca i Eivissa, a una
distancia de 6 quilòmetres.

Es classhicaren en primer Hoc a
les categories A i C els atletes del
Club Opel Felanitx Victor Martínez
i Sebastià Adrover respectivament.

CAMPIONAT DE BALEARS
EN PISTA D'HIVERN

Aquesta prova se celebrà dia 20
al Poliesportiu «Príncipes de Espa-
ña» de Ciutat, per a les distancies
de 60 metres, 200, 400, 800,, 1.500 i
3.000 metres.

Quedaren magníficament classifi-
cats a les categories que s'indiquen,
els següents atletes del Club Opel
Felanitx:

Francesc Algaba, lr. Preveterans
Francesc Páramo, Ir. Veterans A
Victor Martínez, 2n. Veterans A
Antoni Barceló, 3r. Veterans B
Sebastià Adrover, Ir. Veterans C
Margalida Adrover, 1. a Veteranes

EL CAMPIONAT D'ESPANYA
DE CROSS

El proper_ dia 14 de març, tindrà
lloc a Bilbau el Campionat' d'Espa-
nya de Cross, al qual acudiran els
atletes del Club Opel Felanitx, Se-
bastià Adrover, Victor Martínez,
Margalida Adrover i Antoni Bar-
celó.

Els desitjam sort.   

Jocs de l'atzap.
Loteria Primitiva

Dissabte 20:	 1-4-7-17-20-44
C-9 R-8

D ijo us 25: 5-20-24-32-35-39
C: 13 II-0

sono Loto
Diumenge 21: 8-10-17-25-31-32

C: 93
22: 5-18-H1- 94-97-99

C: 9
Di mar. 23: 	7-1 1-13-29-32-49

C: -10
Díme. 24: 	 8-9-10-32-35-39

C: :!6  

Reintegra men t: 3     

JOVE DE 18 ANYS, PERRUQUERA
amb experiència, cerca feina.
Informes, Tel. 82 70 71 (vespres).

Un llibre és el
millor company
dels vostres ocis

Llibreria RAMON LEUR
Major, 25 Tel. 580160 FEI 1NITX

A B PROTECCION
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.0 1.110
PARA MAS INFORMACION:
C/. d'ets Horts, 50
Tel. 581406 - 582066
FAX 582975 JAMIAVOI1CAL

DR. JULIAN TICOULAT MESTRE
MEDICO PSIQUIATRA

Medicina Psicosomática
ANSIEDno, DEPRESION, TRANSTORNOS DEL SUENO, ETC.

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

Miguel Bordoy, 22-1°.—FELANITX

4 	 FELANITX

De S'Horta
El dijous Harder al collegi «Reina

Sofia» s'hi celebra Sa Rueta, una
festa que resultà molt animada i que
acaba amb una xocolatada amb
coca.

Per la seva part, els joves, dis-
sabte a vespre, en el local parro-
quial, feren un ball de disfresses
amb concurs, al que s'inscrigueren
devuit participants. Hi hagué pre-
mis per a tots. Organitza la festa el
MIJAC amb la collaboració de l'A-
juntament de Felanitx.

Demà concert de flauta i clave
Demà diumenge, a les 9'30 del

vespre, a la Casa Municipal de Cul-
tura, tindrà lloc un concert a car-
rec de Ruth Walker (flauta dolça)
i Anna Poda (clave).

Llar de la Tercera Edat - Inserso
DESCOMPTE DE TRANSPORT.—

Es prega a tots els socis de la Llar
que tenguin talonaris del descomp-
te de transport, que facin el favor
de passar per la Llar per tal d'en-
tregar-los la targeta d'identificació
que ja es comença a demanar al
BUS.

COMISSIÓ D'ACCIÓ SOCIAL.—
Dimecres dia 3 de marc, a les 16'30
reunió de comissió.

BALL.—Dimecres dia 3 de marc,
a les 17 h. ball d'aferrat.

Curs Studia
Dimarts dia 2, a les 9'30 del ves-

pre, a la sala d'actes del collegi de
Sant Allons, el P. Josep Amengual,
M. SS. CC. explicarà la lliçó cor-

responent del curs. Versara sobre
«L'Església Local».

Adoració Milan Femenina
Avui dissabte, a les 9 del vespre,

a la capella de les Germanes de la
Caritat hi haurà Vigília d'Adoració
Nocturna femenina.

Secchi Religiosa
PARROQUIA DE ST. ISIDRE-
S'IlORTA

Avui dissabte, a les 7'30 del cap-
vespre, Missa amb homilia quares-
mal a càrrec de Mn. Pep Antoni
Guardiola, delegat diocesà de Pas-
toral Juvenil.

Germanes de la Caritat
PESTA DE LA BEATA

FRANCINAINA DE SENCELLES
Demà diumenge dia 28, a les 8 del

vespre, a l'església parroquial de
Sant Miguel, Missa solemne en ho-
nor de la Beata.

Ili quedau tots convidats.

vida social
NOCES

El passat dia 23 de gener, a la
parròquia de la Verge de Loreto, de
Lloret de Vistalegra, s'uniren en ma-
trimoni els joves Jaume Prohens
Mesquida i Rosa Bauza Ferrer.

Els contraents foren apadrinats
pels seus pares respectius D. An-
dreu Prohens Obrador i D.  Marga-
lida Mesquida Riera, D. Mateu Bau-

zà Fontirroig i D.a Antònia Ferrer
Tugores.

Testíficaren l'acta matrimonial,
pel nuvi, la seva germana Margali-
z:a, el seu cunyat Jaume Marqués,
ci seu cosi Jaume Prohens, M." An-
temia Manresa, Joan Adrover i
Francisca Adrover; per la nuvia ho
feren la seva germana Antònia, Ig-
naci Tomás, Rosa Tomás, Xavier
Rigol, Maria Tomás i Gabriel Gela-
bert.

Després de la cerimònia, els con-
vidats foren obsequiats amb un di-
nar que fou servit en el Restaurant
Es Cantó.

Rebin els novells esposos la nos-
tra més cordial felicitació.

Diumenge a migdia, a la parrò-
quia de Sant Isidre de S'Horta, se
celebra la canónica unió dels joves
Jaume Monserrat Barceló i Anna
M. Capó Bonet. Beneí l'enllaç Mn.
Guillem Feliu, rector de S'Horta.

Apadrinaren el nuvi la seva mare
Apollônia Barceló i el seu pa-

dri de fonts D. Antoni Monserrat i
Ia nuvia els seus pares D. Sebastià
Capó i D. Margalida Bonet.

Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi els seus cosins Antoni, Jo-
sep M.  i M.  Antònia Alzamora,
Jaume i Apollônia Monserrat, Ma-
nuel Pascual i Rafel Mascaró, per
Ia nuvia ho feren el seu germa Jau-
nie, els seus cosins Anna M.' Capó,
Antoni Company, Margalida Barce-
ló, Margalida Serra i Catalina Bar-
celó.

Després de la cerimònia, els nom-
brosos convidats es reuniren al cos-
tat dels nuvis i familiars en un di-
nar a l'Hotel el Castell dels Hams
i cl vespre a la Discoteca Farah's
s'hi celebrà una festa particular.

Enviam la nostra més cordial en-
horabona als joves nuvis.

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
MOTOS

Ya maint 250 E (1)N1-A 1')
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 Mobilettcs varios

EXPOSICION Y VENTA

Taller

Cristdbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 58C2S8
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS

Agente de seguros
sEciunos V ELONIOTORES

SIN RECARGO

Consültenos precio
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EL SERVEI D'AMBULANCIES
A FELANITX

Sr. Director:
L'altre dia un company meu me

va contar un fet que li havia ocorre-
gut a un familiar. De flavors criga
he sentit altres comcntaris entorn al
servei d'ambulancies que hi ha dar-
rerament a Felanitx, i s això, el que
un vcspre que no tenia son m'ha
empes a escriure aquesta carta, ja

que quan un esta bo no hi pensa,
i crec que amb la vida de les perso-
nes no s'hi ha de jugar.

Un vespre el meu company, va
acompanyar un familiar que no és
trobava be el Centre de Salut (l'am-
bulatori), on molt amablement va
ser ates pel metge dc guardia. El
rnetge va cur que haurien d'anar a
Sen Dureta perquè la cosa era greu,
I des del mateix Centre cridaren
l'ambulància; el temps passava i
l'ambulància no arribava. A la fi, al
cap de mes de mitja hora arriba i
partiren cap a Son Dureta.

Com que som persona que m'a-
grada saber les coses, vaig començar
a demanar i això es la conclusió a
la que he arribat: Els darrers anys
Felanitx era un dels municipis de

Mallorca que más bon servei d'am-
bulàncies teilla , ja que era deis pocs
Ajuntaments que tenien ambulancia
Municipal, servei al qual s'hi junta
tambe, fa uns dos anys (si mal no
record) el de la Creu Roja. La yeti-
tat es que vaig haver d'emprar
aquests serveis unes quantes vega-
des i va ser de lo millor, ja que amb
menys de 10 minuts l'ambulància va
ser a ca nostra. Pei -6 la sorpresa la
vaig tenir quan el meu company,
me conta el seu cas. Investigant i
demanant, he sabut que ara l'INSA-
LUD (d'on depèn cl Centre de Sa-
lut de Felanitx) no vol que els met-
ges cridin una ambulancia que tar-
da 10 minuts en arribar, sit -16 que
han de cridar a «Ambulancias Insu-
lares» (que són les que fan el servei
de Rehabilitaci&segons tenc entés)
perquè l'INSALUD te el conveni amb
aquestes ambulàncies. Dones be, no
passaria res si aquestes ambulan-
des quan les criden arribassin en
uns 10 minuts, però resulta que es-
tan 30 45 40 minuts, ja que segons
m'han dit, a vegades venen de Lluc-
major o inclús de Palma.

Si a Felanitx no tinguéssim la
Creu Roja que acudeix amb menys
(.t.e lo minuts hauríem de veure quê
en feim, pet-6 el que crec molt Ila-
mentable i tercermudista es que a
Felanitx tenint una ambulancia que
acudeix amb 10 minuts, n'haguem
de cridar una que està més de mit-
ja hora cri arribar. Esta molt be. que
si «Ambulancias Insulares», té el
conveni amb l'INSALUD (que de-
pèn del Govern de Madrid que diri-
geix el PSOE) des de FAmbulatori
cnidin aquestes ambulàncies, per-6
l'INSALUD els hauria d'obligar a te-

nir una ambulancia les 24 .hores del
(lia a Felanitx disponible per a les
urgencies, ja que amb la vida cle les
persones no sIti pot jugar cl'aques-
ta manera.

Ben segur que molts de pobles ciel
tercer món tenen un servei más bo
que cl que darrerament tenim a Fe-
lanitx.

Per altra part, crec que els met-
ges (a un poble tots ens coneixem)
no haurien de voler jugar amb les
nostres vides i exigir a l'INSALUD
que «Ambulancias Insulares» ten-
gués sempre una ambulancia dispo-
nible a Felanitx, o per altra part po-
der cridar l'ambulància que el met-
ge consideri que farà mes via en
arribar.

I, per acabar, vull des d'aquí fer
veure als nostres governants (poli-
tics) i principalment als metges,
que jugar amb les vicies de la gent
del poble es molt perillós i que mi-
rin dc posar-hi remei cl más aviat
possible, perquì.i afmanco amb ma-
téria sanitaria Felanitx torni ser un
dels capdavanters de Mallorca com
era fins fa poc temps. També vull
afegir que la feina (leis metges ciel
servei d'urgencies es excellent.

Moltes gracies Sr. Director per
deixar-me aquest espai del seu set-
manari per explicar la meva opinió
damunt aquest servei tant delicat
com es el trasilat dc malalts.

B.V.
(Passa a la pàg. 6)

EXTRAVI ADA cÃRTERA ESCO-
LAR con apentes BUP. Se gra-
tilicar:i su devolución.
Inf. Tel. 580398

Va.Gr n Diada de Futbol Sala
CATEGORIA INICIACIÓ •

Patrocinada pel Bar-Restaurant Can Biel.
• t:

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 16'30 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.

NUEVO OPEL FRONTE

441 6

,•

• Slibt)1141eW

,RA 4X4

;	 twel 14;44, 
es algo salvaje. Alg,o que

abrirá tus horizontes, crue liberará tu mente, que
cambiará tu vida. Algo lleno de fuerza que te descu-
brirá tu lado salvaje. Conócelo en tu Concesionario
Oficial Opel. Nuevo Opel Frontera 4x4.

EQUIPAMIENTO SEGUN VERSIONES: Lunas tintadas. Volante
ajustable en altura Cerradura centralizada. Radio-cassette stereo.
Diferencial autoblocante. Dirección asistida. Elevalunas eléctricos.
lecho trasero desmontable.

OPEL FRONTERA DESDE 2.605.000 PTAS.*
• Precio recomendado por el fabricante (Peninsula y Baleares) IVA, transporte,

nuevo impuesto de matriculacion y gastos de entrega incluidos. OPEL -IS-
 E SP E R ÆMO S

CORMOTOR S A9	 •	 •
Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51

MANACOR (Baleares)

JULIA. AUTOMOVILES, S.A.
Carrer Campos, s/n. FELANITX

CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.
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Les ofrec e sus servicics:

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTORES MARI-
NOS, DENTRO Y FUERABORDAS.

- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES,
PINTURA GENERAL, PATENTES, REPARACIONES DE Fl-
BRA.

— CUSTODIA DE EMBARCACIONES EN NAVE Y FUERA DE
LA NAVE.

— VARADA Y BOTADURA DE LANCHAS HASTA 15 TONELA-
DAS. TRANSPORTE DE LANCHAS.

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

La novedad para 1993: Espaco de 300 m2.
para cflazIo tu mismo»
LES OFRECEMOS ESPACIO PROVISTO DE 220 V./380 V., AGUA,
AIRE COMPRIMIDO 10 AT, ASI COMO UN GARAJE DE 8 m. x
12 ni. x 4'50 m. DONDE PODRA REALIZAR TRABAJOS DE PIN-
TURA EN SU LANCHA 0 LLAUT.
CONSULTE PRECIOS: TEL.: 824266 - 824221.

FAX: 823464
Servicios oficiales: 	 Volvo Penta

TOHATSU
Mercuiser
MERCURY

Caterpillar
BIAM BOAT

DIRECCIÓN

• Camino Ca 's Mari Mestre, s/n.
• 07670 Porto Co/om. Teléfonos: 824266 - 824221. Fax: 824364

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

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

BITUTORES, PROTESIS, SILLAS, ANDADORES, BASTO-
NES, etc.

—ARTICULOS DE BAZAR EN GENERAL
—CONCERTADO CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

C/. Sol, 12 Tel. 580235

6	 FELANITX

Gulp Excursionista
Cahrit

Dia 24 de gener, d'enguany ma-
teix, semblava començar l'estiu. A
la mateixa hora de sempre sortiem
de la Vila cap a Lluc amb un bus
fet aposta per setanta o vuitanta per-
sones; la veritat cal dir-ho, l'animal
de ferro, semblava buit, per?) aim')
no es el més important.

Pel 'ceder, el que tingué mós trans-
cendência fou, que amb nosaltres,
vingués una mena d'inspector Clous-
seau; i per nosaltres, que fes bon
temps i que res de nou succeís. Arri-
barem a Luc i ens encaminarem cap
a Cosconar amb la intenció de donar
la volta al puig Roig.

Al migdia vaig saber que hi ha
una cosa més forta que la voluntat
a l'hora de moure muntanyes i es la
fam, així ho va dir el més gros ex-
ponent de l'excursió. D'arribada a
Lluc, de bell nou, contárem els es-
pedicionaris i ens mancava una co-
lla; després d'una petita fumada al-
biraren els dos desapareguts i tor-
narem cap a cases ben solellats i
contents.

Dia 13 de febrer queia una aigua-
da a l'hora més decisiva, l'hora de
quedar o l'hora de partir. Ens deci-
direm i amb un altre bus de les ma-
teixes característiques ens allunyà-
rem cap a Bunyola on un sol de mil
dimonis:socarrava el cal a les Ilebres.
De Bunyola partirem cap a la Comu-
na i als penyals d'Honor i més tard

descendírem cap a Orient, traves-
sant el Salt d'es Freu, on una gran
quantitat d'aigua fluia per tot aquell
indret, sense cap dubte i degut
bon temps, aquesta fou una de les
mós meravelloses excursions que els
nostres «consorts» han pogut gaudir.

Per dia 13 de març tenim previst
anar al puig de Ternelles a Pollen-
(..a; « recomanam sense reserves
aquesta excursió, magnífica, que dis-
corre per un dels sectors més bells
i interessants de la Serra de Tra-
muntana. Tot aquí és grandiós: la
pau, el silenci i l'encís del paisatge,
que sols aquí pot ésser contemplat
en la seva vertadera dimensió»:
aquestes són les paraules amb les
quals Benigne Palos defineix aqueix
indret.

Per reservar la vostra plaga, cal
apuntar-vos a ca'n Moix abans del
dia 12.

Grup Excursionista Cabrit

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

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

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

Cartes al director
(Ve de la pàg. 5)

LA PISCINA
Sr. Director:
Motivado por uno de los comenta-

rios más extendido hace unos me-
ses y abandonado actualmente con
resignación por los habitantes del
Municipio, deseo con la presente ha-
cer pública mi indignación para así
tratar de lograr de nuevo la aten-
ción de los ciudadanos de Felanitx y
reclamar así algo a lo que tenemos
derecho puesto que somos los que
contribuímos a llenar las areas del
Ayuntamiento.

Toda esta queja circula entorno a
Ia construcción del Polideportivo
Municipál en los terrenos uticados
junto al actual Campo Municipal de
deportes de «Sa Mola» por mi consi-
derado cada vez más necesario, en
una sociedad «sana» con una juven-
tud muy numerosa que ocupa sus ra-
tos de ocio en el deporte, alejándose
así de posibles ocios nocivos como
pueda ser la creciente atención por
el consumo de drogas, el alcohol y
el tabaco, por no nombrar otros peo-
res.

Mi preocupación no es la construe-
ción del Polideportivo en sí, sino la
manera en que se esta construyen-
do.

Después de observar el poco éxito
de las piscinas descubiertas en zo-
nas cercanas a la costa, que además
sólo pueden ser utilizadas durante
cinco meses al año, sigo sin com-
prender el motivo por el cual no se
há planeado la construcción de una
piscina climatizada. ¿A quién puede
prestar servicio una piscina descu-
bierta? Sólo a una minoría.

Nuestro Municipio tiene costa y es
muy numeroso el .grupo de ciudada-
nos que se desplaza a la misma du-
rante la temporada estival. Ultima-
mente muchas parejas han fijado su
residencia en Portocolom. Ello con-
tribuye a la elección del disfrute de
los baños al aire libre en las playas.

Una piscina climatizada, además
de poder ser utilizada en cualquier
('poca del año, funciona tanto de día
como de noche permitiendo así a la

población activa acceder a la nata-
ción tras su jornada de trabajo.

La natación es un deporte aconse-
jado por los especialistas del depor-
te y la salud. Además de ser muy
completo para el cuerpo humano
puede practicarse a cualquier edad
por ser un deporte no violento que
cada uno puede disfrutar en grupo
o en solitario. No hay que olvidar
que es una gran ayuda en rehabili-
taciones de columna, en tratamien-
tos de obesidad, etc. Muchos jóvenes
consideran la natación como un de-
porte complementario al que nor-
malmente practican.

Actualmente tenemos que despla-
zarnos a otros municipios si quere-
mos o necesitamos por motivos de
salud que nuestros hijos vayan a
natación, y no todos los padres dis-
ponen de tardes libres para ello.

Tampoco podemos olvidai. a la
Tercera Edad, colectivo que, segu-
ramente, a causa del desconocimien-
to por falta de posibilidades, ignora
que la natación es un deporte muy
aconsejado para la salud.

Tras haber expuesto todas estas
ventajas de las que podríamos dis-
frutar con una piscina climatizada
no puedo pa lsar por alto los costes
que la misma originaría, inconve-
niente que tiene su solución en la
creación de un club de socios que
gustosamente abonaría su cuota tal
y como se lleva a cabo en otros poli-
deportivos muhicipales.

Deseando solamente lo mejor para
el Municipio y sus habitantes, ruego
a las Autoridades encargadas de Ile-
var a buen término ei mencionado
Polideportivo tengan a bien conside-
rar el tema y agradezco de antema-
no que dicho PolidepOrtivo sea una
realidad en la mayor brevedad po-..
sible.

También animo tanto a Asociacio-
nes de Padres de Alumnos; Asocia-
ciones de la Tercera Edad. .Asocia-
ciones deportivas como a la pobla-
ción en general a que manifiesten
su opinión y unan sus esfuerzos para
insistir en la construcción de una
Piscina Climatizada en el Polidepor-
tivo que tanto bien nos haría.

Un ciudadano
(Passa a la pàg. 7)
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D:IIILONSES
DalICIs El MES d'ectubre l'equip

goveinani, tie •'Saia, dir el Pa -f-
tido Popular, el Sr. Lladó i el Sr.
CaldenLey, decim Lancar l'abocador
que hi havia a Ca N'Alou d'es Ju-
rat per lLs següents raons: per es-
ser illegal, per la contaminació at-
mosfèrica i per la de possibles aqiii-
fers, per cremar ferns, per la -pro-
liferació de rates que comporta un
abocador i pel risc de calar foc a
'un pinar pròxim. Abans d'aquesta
decisió el Sr. Cosme Oliver i el GOB
ho havien denunciat i després de to-
ta aquesta «parsimònia» l'ex-batle
Miguel Riera del PSOEspariol va de-
cidir que el titular de l'abocador ce-
sits en les seves activitats. Fins aqui
tot correcte:

Ara el que no es correcte es el cas
d'un altre «imprevist abocador» que
hi ha devora l'Institut Verge de Sant
Salvador.

M'explicaré; - devora l'esmentat
Centre i a la vora de la carretera
Felanitx-Vilofranea •hi . ha Stin -clot,'
aleshores ple d'aigua, que probable-
ment fou iniciat amb l'objectiu pri-
mordial de l'extracció d'argila; des-
prés de temps força plugissers
aquest clot s'ompli d'aigua, aim') su-
poso, i resta a la penumbra dels re-
cords. Avui, els vents de la justicia,
be, tant com justicia, be, tant com
justicia no, en tot cns ho deixàrem
en just..., tornen, nomes, a alenar i
aquell record penombres, sense vo-
ler, es converteix en polemica.

L'csmentat clot ha passat d'ésser
un simple bassal a un abocador fas-
tigtis, repugnant, vergonyós'i, sobre
tot, illegal, amt.. el beneplacit dels
responsables de la Sala, dels no tan
responsables i d'altres personalitats.
Quan tot-horn esta assabentat d'una
iHegalitat i la denuncia te tot el dret
del môn, ben -igual que té tota la cul-
pa del mateix món quan està assa-
bottat d'una altra iFlegalitat i no la
denuncia.

El problema augmenta de dimen-
sia quan els Srs. que «comanden»
són conscients i saben que s'està
abocant dins aquest clot tot films de
fcrralla, electrodomèstics, ferns, es-
combraries, animals morts i altres
des. que no cal anomenar.

El problema torna augmentar de
volum quan tot aquest «material»
emapa, una fetor I.una olor repug-
nant just vora un centre d'ensenya-
ment per gent jove, quines garan-
ties de salubritat avalen els
chants de la quotidiana emanació de
fetors porvinent de l'abocament dia-
ri de daixonses? ¡.Com pot ésser mai
que al darrer. setirianari FELANITX
i a la secció «La Sala informa»
aquesta '«genteta» demani al3 fela-
nitxers que si saten d'algun aboca-
dor d'electrodomèstics o de ferralla
ho comuniquin a la Sala amb la fi-
nalitat del seu desmantellament i
dis mateixos en tenen un d'obert,
illcgal i, com deia abans, vora un
centre d'educació i quasi dins el
case urbà? Com podeu veure els
Srs. del Partido Popular i els Pesoe-
ros no ho tenen gaire clar. Ambde3
fan tancar un abocador i mentres-
tant s'obri una altra illegalitat a les
afores d'un poble i amb un alt risc
de contaminació i ningú diu res,
aleshores ens hem de plantejar es-
ser o tots moros o tots cristians. Ja
n'hi ha prou d'influències . i .de trac-
tes favorables. així corn estan -les

ccscs pees n'hi ha que tenen rialles
i quart s'afavoreixen els interessos
forans i es «putegen» els casolans
la gent comença a veure les coses
des d'un altre caire.

Ja ho va dir san Juan, mi tots els
abusos del PSOE, ni tots es desas-
tres del PP i viceversa escrits tin-
drien Hoc dins tots els Ilibres del
mún, més o manco».

Antoni Joan i Albons

Coloms a la Sala
(Ve de la pàg. 10)

La pregunta que
hem de fer al PSOE es: Han canviat
el parer que tenien l'any 1988, 1989
i 1990 de com s'han de fer les coses
a Sa Mola? Quan s'oposaven a in-
cloure com a S'31 Urba els terrenys
de Sa Mola no pensareu que
els podrien presentar una mock') de
censura...o-que•les-obres illegals del
Poliesportiu cobert que el PP prete-
nia fer dins els terrenys de Sa Mo-
la no lianrien pngul eSSer alialnellt
ilificioses per l'esporl !Doti?. ()tic:. els
ha inotival a ((ll'.11 a Coloms (le se-
gui• defensant el que ells defensaren
fins que varen ocupar el govern mu-
nicipal? () sigui, defensar que l'A-
juntament (h)Ili exemple del que lui
(1 . exigir als

Però hem de recordar al PSOE
que han actuat talment els del PP
en aquest tema. Varen moure cel i
quan despres de nou mesos de go-
vernar els • de'rrianaren perqu'2
s'haxien començat les obres del Po-
liesportiu al nou emplaçament res-
pongueren que el projecte estava
(ariplaçat damunt un sistema gene-
ral del Pla General. Malgrat aix) i
el compromis del Sr. Massuti d'a-
pertar els informes'téenic i juridic
sobre la possibilitat o impossibilitat
de construir el Poliesportiu a la ses-
sic') segiient de la Comissió Especial
d'Urbanisme del dia 9 de març
1992, no els va aportar; eren desfa-
vorables i els del PSOE tot i saber-
ho obraren talment havien fet els
del PP l'any 1990. Els ciel PP rectifi-
caren per via judicial. Veurem en
cumençar a demanar responsabili-
tats als ciel PSOE qui voldrà dur la
bandera del suposat•benefici electo-
ral de la malifeta perqué el benefici
de l'esport local els importa un xiu-
let. El desgavell urbanístic tant de-
nunciat per la gent del PSOE quan
ziquest havia d'intentar aturar-lo,
tambú el va pl -emocionar des del
govern. municipal amb• els mateixos
pocs excrúpols que el PP.

Al terme de Felanitx no hi ha ins-
tallacions esportives ni molts altres
serveis per culpa dels governs muni-
cipals clue hem patit i que han estat
incapaços o no han volgut resoldre
eis problemes i s'han limitat a tirar
pilotes fèra i donar culpes. Aix

no hi valen falces acusacions ni in-
formacions retallades per confon-
(ire. L'escrit de dissabte passat ciel
PSOE no treu cap en Hoc i nomí2.s
és fet amb la maléfica intenció cia-
cabussar un calectiu de ciutadans
al nostre grup amb falsetats i mitges
veritats, inculpant-nos de l'abandó
de les funcions prbpies del grup go-
vcrnant de torn.

Coloms a la Sala torna demzmat -

públicanient al PSOE que es cledi-

4.,,,,,,rxtehstrirl,:741,4:„.0.1,,,........,
,

(Ve de la pag. 6)

SA RUETA

Benvolgut Tomeu:
Et pregam que tenguis

tat de publicar aquesta carta, la cj-
pia de la qual hem rems a l'Ajun-
lament.

«Senyor batle:
Els sotasignants membres del

Claustre de Professors del C.P. «I.
Joan Capó» de Felanitx, us volen
fer arribar la seva indignació per la
poca atenció i mala organització pel
que fa a la «Rueta» d'enguany, cosa
que; ha derivat en un sentiment de
decepeió en tots els participants,
principalment, els nips, .
• Hem -de' fer . constar que, durant
els tres dies anteriors a dijous dia
18, tractarem de posar-nos en con-
tacte amb el responsable municipal
de la «Ruela>' de manera infructuo-
sa fins al punt que, en partir, ningú
no sabia qué passaria i, si acabarem
al Parc municipal, va ser per pura
inércia. (Sabem que passa el ma-
teix amb els participants del centre
concertat de Sant Alfons).

Ni un caramel, ni una música, ni
un «ben arribats», ni... l'organitza-
ció es va destriar per la seva absén-
cia.

Tot aqueix estat de coses ens fa
dubtar que l'any que ve sigui segu-
ra la nostra participació. En tot cas,
ja ens aplegarem pel nostre compte.
Per no esser rebuts per ningú, val
mes no partir de ca seva.
. Ben atentament,.

(Segueixen 32 signatures)

Arnie Tomeu:
Aquesta carta l'adreçam a l'Excel-

lemtissim Ajuntament de Felanitx:
Ir. Quina es la missió de l'Ajun-

tament d'un poble?
2n. Es tracta nomes de mirar,

corn sempre, els beneficis d'una mi-
noria?

3r.- 0 be, sera•norries Poe taCte,
poques ganes de fer feina i desinte-
rés per tot? •

4t. Si no s'alimenten les futures
generacions, a tots els nivells, que
els pudera demanar?

(Be, del que pugui suposar Vapor-
tack.") econòmica de l'Ajuntament
crnb cloblers del poble, ja no en par-
larem).

En poques paraules: Dijous pas-
sat, dia de «Sa Ruetap?, clespr&; que
tots els nins de la vila fessin una
cursa d'obstacles pels carrers mes
estrets de Felanitx, ft_rem l'arriba-
cla triomfal al Pare Municipal (arri-
hada que fou per inércia ja que no
se'ns havia dit on anavem). Al Pare,
tots, petits i més grans, esperàvem

qui a fer l'oposició que cregui tries
convenient fer, pert') que deixi estar
la practica de la difamació seguint
metodologies goebbelianes. En sor-
tirem guanyant tots i, sobre tot, els
ciutadans de Felanitx.

(Continuara)

«una mica de bauxa» (ja que sabem
qtle del nostre Ajuntament no po-
dem esperar massa...).

qu .2 va passar? Id) que ciespris
de la gran cursa entrain al Pare i
ens hi trobam el Pare de cada dia
(...), sense festa, ni música, ni xa-
rau. I tots els nins ens demanaven:
I la música? I els pallassos? I la
FESTA?

Per tot aix5 ens plantejam per a
l'any que vé, cercar un descampat
del poble més proper i bullós per-
qu els nostres nins PUGUIN aca-
bar la festa amb FESTA.

Claustre de Professors del'
••Cotlegi Sant Alfons

iit.oc 1)E NoTEs

—Al passeig Joan Estelrich fa
més de dos anys que va caure una
farola i encara no l'han reposada.

—A resmentat passeig hi ha una
paperera que tú el cul espanyat tam-
be fa mês d'un any i les deixalles
estan eSpi-argides pel seu voltant que
és una vergonya.

—Al carrer Bellpuig també hi ha
upa farola que fa més de tres me-
sos la va tomar un cotxe i no ha
estat reposada.

—Al carrer de Sa Plaça hi ha una
voravia que es intransitable i just a
mida per romprer-se una cama.

—Al Port, des ' de fa molt de
temps, hi ha moites faroles espanya-
des i tampoc no n'han adobada cap.

—Es molt lamentable el desinterès
del regidor encarregat d'aquestes
coses, per arreglar-les. 0 és que no-
més es preocupa de passar a cobrar
el cap domes? Així ho pareix.

J. Estelrich B.

RUA 93 PORTOCOLOM
Sr. Director:
Diumen0e passat es va celebrar

el carnavil polèmic de Portocolom,
organitzat pel seu alcalde amb la
coliaboració i influència dels alts
càrrecs de Felanitx.

Vist com es va preparar no po-
diem esperar altra cosa: Tot va sor-
tir tort. El pobre home ho va fer
tot amb bona voluntat, però tot li va
sortir esgarrat. Li vàrem donar bons
consells, per-6 va escoltar a qui no
tocava i d'aquí va sortir réxit d'a-
quest divertiment collectiu en el que
els de sempre surten beneficiats i
els que slib mereixen varen quedar
desencisats:.

I nosaltres ens demanam, no hi ha
gent suficient en el Port com per
fer nosaltres de jurat? «Ja que ens
ajuden», corn és que no respecten
les normes del carnaval?

Qui sigui responsable d'aquest
abús, si té temps i ii ve de gana,
que ens expliqui per què part deI
jurat vé de Felanitx i amb interes-
sos creats, perquè els premis, enca-
ra que les normes ho deixen ben
clar, cauen dos en els mateixos, se
n'anullen uns quants, empaten uns
¡titres i no s'escolta per res l'opinió
popuhir.

Nomes, per acabar, voldríem dei-
xar ben clar que si segueixen enfon-
sant així les festes, no els hi queda-
ra gent per participar.

Gent d'Es Port

VENC PRIMER PIS a estrenar al
carrer Call, 9.
Informes, Tel. 581871



8
	

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,

Tels. 580246 - 581125 — FELANITX.
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• Ja se sap, ca magre tot són
puces. Si l'economia del pais està
bastant fotuda, no és d'estranyar
que els problemes augmentin cada
dia. L'altre dia parlávem de.tres mi-
lions i pico d'aturats, dná faxa que
ens du al primer lloc entres.
sos del Mercat Comú..Unl. inercat
que de moment: no ens ha duit cap
alegria, tot al contrari... Aixi tenim
la nostra indústria massa gravada
per les taxes, l'agricultura que fa
pena, el turisme que degut a moltes
circumstàncies no dóna els resul-
tats esperats, les empreses mitjanes

sobre tot les petites, ja no poden
subsistir... No és•estrany que la si-
tuació sia insostenible.

Jo surt qualque dia, m'agrada la
nit per molts de motius, fa estona
que veig que la cosa va cada dia
a pitjor. Fa molts anys que vaig dir
que de cada moment es tancava el
tub de l'aire; tal vegada alguns no
s'adonaven de la cosa, per tots els
que tenim un bon nas, ensumàvem
que l'ambient noestava a l'a
les circumstancies. Per això crec
que tenc esperit de francina. Per?)
no importa ser un magic per veure-
les venir. I els mals vénen'd'. enrera.

Ara la punyetera pesset sa les tor-
na passar puta. El Banc d'Espanya
torna fer les mil i una filigranes per
frenar la caiguda de la nostra de-
valuada moneda, que es pot deva-
luar per tercera . vegada en poc
temps, o sOrtir del sistema.

La realitat és que la situació po-
litico-econòmica es molt pitjor del
que ens diven. Ens hem gastat més
de 300 mil milions en moneda ex-
trangera per frenar .aquesta caigu-
da. Retxes dins l'aigua, segons els
entesos. Aix() és crisi, la ..r,esta són
cançons.

Però tampoc no es massa. greu en
temps de crisi entrar dins la qua-
resma. Els dejunis són més raona-
bles. (Be, fins la pròxima setma-
na, ja està be per avui, ja entrarem
dins un altre capitol...).

• Gran eufòria «truquera» al
«BAR S'ABEURADOR» no es per
menys, com ja sabeu PERE LLOM-
PART i MATIES VAQUER queda-
ren FINALISTES. La GRAN FINAL
es disputarà al restaurant «BRASI-
LIA» de S'Arenal com ja és tradi-
ció. Les dates donades seran els
dies 19 i 20 de marc. Esperem que
duguin sort i puguin aconseguir uns
dels premis grossos, un quart de mi-
lió de pessetes, mig milió o un MI-
LI() sencer. Endavant ses atxes!

• El C.D. FELANITX cayó —una
vez más— en «Es Torrentá», eso si,
ante un equipo potente como el ES-
PANYA de Llucmajor. Un resulta-
do de esos que se abonan todos los
aficionados DOS a TRES, goles, la
salsa del fútbol. Lástima que la ma-
yor parte de ellos fueran para los
visitantes. BORRAS I, uno • de los
pilares del equipo, de penalti y COS-
TA de soberbio cabezazo, fueron los
autores de los goles locales. Al fina-
lizar el partido —el nuevo mister-.
SEBASTIA «BUSSI» no estaba satis-
fecho de la actuación de sus pupi-
los, dijo que les faltaba moral de
victoria...

•• En 2.' REGIONAL hubo JOR-
NADA DE DESCANSO, qué se apro-
vech6 para jugar algunos partidos
atrasados, en que ninguno de los
clubs felanitxers tuvieron algo que
ver.

• Com a noticia breu direm que
el felanitxer NADAL BATLE segueix
com a RECTOR de la UNIVERSI-
TAT balear, després de les darreres
eleccions, on se varen enfrontar aos
canditats. A- la noStra' Ciiitat la ree-
lecció ha caigut amb una lógica sa-
tisfacció.

• «SA RUA» felanitxera va a ser
curteta, aqui a Felanitx, ja se sap.
Partida de cavall i arribada d'ase.
Tampoc no era natural, ni normal,
que els felanitxers fOsim els primers
de l'Illa en matèria carnavalesca. La
tradició no ens emparava. Els fela-
nitxers tenim bons començaments,
sortim fora mida, per  al final ros-
segam el cul pen terra. Jo crec que
«sa Rua» dins lo que cap, a menys
si consideram que estam en temps
de crisi va,donar de si lo que pot
donar, Uns . diuen que els premis
eren 'Petits, per?) això no crec que
tengui la cupa del mals, situ.") que
ens trobam on Lrem... També hi ha
queixes, que si no s'ha donat un
primer premi, que s'ha declarat de-
sert... Peri) això ja no te rés que
veure amb lo que jo vos vull dir.
Fins l'any que ve, que el carnaval
es cosa només d'uns dies.

Copyright: MIQUEL. ANGEL
JUAN GARCIAS

Fútbol Sala

RESULTATS
Iniciació:
APA C. S. Alfons A/Bar Can Biel, 3 -
Col. S. Antonio Abad (S. Ferriol), 1
Benjamins.—Play-0 f f C:
APA C. S. Alfons A/P. Hens, 3 -
Col. El Liceu B (P. d'Inca), 3

:Play-Off D: 	 -

Col. S. Corazón (Palma), 2 -
APA Col. S. Alfons B/Pint. Mar. 3
Alevins:
Col. Puigpunyent Galilea, 4 -
APA C. S. Alfons A, 1
APA C. S. Alfons B/V. P. Cari, 2 -
C.D. Calvià, 1
Infantils.—Play-Off D:

,APA C. S. Alfons A, 1
Col. Juan de Avila, 6 .
CeidetS.—Play-Of f D:
Col. Borja Moll, 0 -
APA C. S. Alfons, 4

Tres grans gols del pixixi Alex
Sibot donaren el triomf als allots de
Pep González, un equip d'Iniciació
ple • de baixes, on faltaren peces
clau com Uguet, Mateu i Andreu.
Partit rodó amb el qual es 'suma-
ren dos nous punts molt afalagadors
per seguir lluitant pel titol. Jugaren,
Cristóbal (3), Alex (3), Hayo (3),
Vidal (3), Julian (3), Xisco (2), Se-
bastià (2) i David (2). Aquesta set-
mana l'equip descansa i aprofitarà
per disputar la V. Gran Diada...

Empat a tres de l'equip Benjamí
A, en un partit molt igualat on dor-
miren sense arribar a concretar les
jugades. Jose M." Cañas i Tomeu
Manresa foren els autors dels gols.
Per part local jugaren, Joan, Cañas,
Bel, Uguet, Coronado, Jonathan i
Tomeu.

Importantissim triomf dels Benja-
mins B dins Ciutat, imposant-se per
Ia minima al dificil Col. Sdo. Cora-
zón.. Joan Pere, Juanito i Magi mar-
caren els gols i jugaren, Martinez,
Pedro, Juanito, Enrique, J. Pere,
Magi, Kiko, Alfredo, Bordoy, Jesús,
Zamorano i Ramallo. Amb aquesta
victòria l'equip del mister Pere Joan
se sitúa Her invicte del Play-Off
D de Benjamins.

Caigueren els Alevins A dins l'in-
còmode Puigpunyent, on Miguel A.
Binimelis marcà el gol de l'honor.
Partit dificil en el que els felanit-
xers no pogueren puntuar. Jugaren,
Juanjo, Cohn', Vicens, Xavier, Co-
ves, Pedro i Binimelis.

Guanyaren els Alevins B dins Sa
Mola davant el Calviá, que juga
molt fort i brut. Els gols foren de
Manuel Martin i Ruben. S'alinearen
Manuel, Santi, Pou, Vidal, Martin.
Sierra, Valentin, Adrian i Ruben.
Aquesta victòria la dedicaren els
alevins al seu entrenador, absent
per malaltia.

Moltes baixes en el con junt infan-
til dissabte passat, que influiren for-
ça en el desenvolupament del partit,
amb altibaixos. Llorenç Páramo
marca el gol de l'honor jugaren
Ricardo, Muñiz, Villanueva, Pedro,
Mairn6, SalVita, Esteban i Pria.

L'equip de J. S. Picornell es col-
loca líder del Play-Off de Cadets
després de guanyar facilment per
0-4 dins Ciutat..juanvi (2), Angel i
Benito foren els 'autors dels gols.
Integraren l'equip Marc; Zamorano,
Juar&i, Benito, Angel, Alcón, Gari,
Perelló i Cañas. Aquesta setmana
descansen després d'aquesta gesta.

LO MILLOR.—Aquesta setmana
blanca ens ve molt bé, benissim per
descansar, reunir-nos i recapacitar
dava ii t les properes confrontacions.
També cal que esmentem aquesta
V' Gran Diada que pot esdevenir
un gran exit esportiu.

LO PITJOR.—La pluja, el fred i
els desplaçaments a Ciutat, que pa-
lesen un cop 'Ties la necessitat del
tan esperat pavelló. També comen-
ça a fer rialles la pista d'arena
Sa Mola, una pista que cada dia fa
mes falta i de la que l'Ajuntament.
ni se'n preocupa.

Escriu: Marino Talavante

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

Nueva Funeraria
FLORISTERIA CICLAMEN

E. Mestre, 8	 Tel. 827386
PARTICULAR

Tel.	 582904
Tel.	 581188

PRECIOS ECONOMICOS

FOTOCOPISTERIA Can Raüll
PAPELERIA

C/. Molinos, 6 — Tel. y Fax 827464

Anuncia que mañana domingo día 28 a
Ias 18 h. se procederá a su inauguración,
a la cual quedan todos invitados y a su
disposicOn a .partir del día 1 cie marzo.

El Comité Tècnic sancionà illógicament
Començaren es Play-Offs

Indústries Metàl.liques

SES PORTES, S. L
CERRAMIENTOS EN P.V.C. TECNOLOGIA ALEMANA

Y ALUMINIO

Presupuestos sin compromiso

C/. Sta. Catalina Thomas, 24 Tel. 583239 Fax 827217 FELANITX
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E: Nlaailix 	 maccionar massa tara
Felanitx, 2 - Espanya, 3

BA SQUET ,

Es Juvenils confirmen el liderat
.1

Tots eis equips sèniors són derrotats a «Sa Mola»
Poc públic felanitxer a les grades,

en camvi es varen desplaçar bas-
tants llucmajorers per veure aquest
partit, ja que l'equip seu va bas-
tant ben classificat i aspira al titol
de campió.

Felanitx: Mafias, Gelabert, Mai-
mó, Sampol (Bennássar), Borrós,
Oliver, Nico (Borras Il), Tolo, Cos-
ta, Riera, Basilio.

Arbitro: Heredia. Mala actuación
en la que debió tomar algunas deci-
siones polémicas en la que vieron
la tarjeta amarilla Marin, en dos
ocasiones y S. Marti.

Goles: 0-1 Magaña de penalty du-
doso (min. 45). 0-2 J. Clar (min. 51).
0-3 Cantos (min. 60). 1-3 Borrás de
penalty riguroso (min. 71). 2-3 Cos-
ta (min. 87).

COMENTARIO
El España demostró durante se-

senta minutos que es uno de los me-
jores de la categoria si tien tuvo
que servirse de un penalty discuti-
ble para demostrar su.superioridad.

obstante, los locales se crecieron
en los últimos minutos y pudieron
igualar un marcador altamente des-
favorable.

Una igualada que pudo producirse
si el árbitro Heredia hubiera seña-
lado un claro penalti a Basilio, al
ser emparedado por dos defensores.

Si bien hay que ser realistas, el
Felanitx no tiene mimbres para as-
pirar a más, es un equipito bastan-
te modesto y la clasificación así lo
demuestra.

MAIKEL.
PliOXIMA JORNADA.-

PREFERENTE.-Es, Torrentó»:
FELANITX - MONTUÏRI.

2. 8 REGIONAL.-«Es Cavaller»:
CAS CONCOS - COLONIA.

«Es Torrentá»: ATCOS. PORTO-
COLOM - LLUCMAJOR.

A Vil afranca: VILAFRANCA -
S'IlORTA.

JUVENILS
FELANITX, 2 - ESCOLAR, 0

Gols.-Guillem i Roque.
Important victúria, l'aconseguida

el passat diurnenge &mati pels al-
lots cie Joan Adrover i que de se-
-guir aixi hi ha esperances d'evitar
el descens. Demà diumenge es des-
placen al camp del Murense.

S'HORTA, O - B. RAMON LLULL,
Gran partit oferit pels nostres ju-

venils en el que cal destacar la bona
actuació del porter local.

CADETS
FELANITX, 7 - CAMPANET,
Alineació.-Acosta, Risco, Cristó-

bal, Mut, Javi, Manolo, Matas, Juan-
J. Soler, Esteban, Oscar. (Porras,

Miguel Ange!, Pinilla i Sierra).
Gols.-José Soler (2), Oscar (3),

Ci istúbal i Javi.
El Campanet es va presentar al

Torrentó amb nomes 10 jugadors,
circumstancia que el conjunt dirigit
pel (loti tandem FERNANDO-CO-
L/1U, va aprofitar molt bé. Avui dis-
sc.bte es desplacen al terreny d'un

dels cuers de la categoria; el Con-
seil.

S'HORTA, 1 - PORRERES, 2

L'equip local guanyava al descans
per 1 a 0, però en el segon temps
el Porreres avança finies i aconse-
gui els dos guis. El gol local fou
marcat per Tomeu Roig.

IN
FELANITX, 3 - PETRA, 7

Alineació.-Paco, J. Vicente, An-
cirés, Oliver, Simó, Enrique, T. Obra-
dor, T. Vidal, T. Nadal, Valentin i
Alcolea. (Rohan i Sergio).

Gols.--Tomcu Vidal - (2) i Rohan.
Dissabte, clisputaven un partit

trascendental on s'enfrontaven al lí-
der, el Petra, i si guanyaven els fe-
lanitxers es situaven al cap de dalt
de la classificació. Per.) no pogué
esser; ja - •de tot d'una varen demos-
trar estar molt nerviosos i descon-
certats en defensa.

ALGAIDA, 2 - S'HORTA, 4
Partit amb domini total del S'Hor-

ta que inclús haguera pogut aconse-
guir una victòria més voluminosa.

El felanitxer David Campos,
a la selecció Balear
Benjamí

El jugador format fins. Pany. pas-
sat en el C.D. Felanitx, i actualment
a les files del Reial Mallorca de Ca-
tegoria Benjamí, el felanitxer David
Campos, ha entrat a formar part de
la selecció definitiva que s'ha fet
arreu de les Balears de jugadors
creciat benjamí. Des d'aquí volem
enviar-li l'enhorabona que feim ex-
tensiva a les persones que cuidaren
d'eh qiiaiì estava a les files del C.D.
Fefahitx,' En Pere J. Vaquer i Nino
Si marro. , ,

Tenis Taula
A la ,Iliga JUVENIL, el C.T.T. Fe-

lanitx, s'enfrontava al San Cayeta-
no i guanyaren els felanitxers pel
resultat de 5-2. L'equip format per
Mique] Laudat, Miguel Angel Gar-
cia i Joan Tauler es va irnpossar per
nou jocs a 6.

Per altra part, a la Iliga AUTONO-
MICA, requip format per Fernando
i Horacio Carmona i Norbert Lau-
dat va perdre enfront del Palma pcl
resultat de 5-1. Els felanitxers no-
mes aconseguiren dos jocs per 10
dels ciutadans. L' únie punt del
C.T.T. FELANITX el va anotar Nor-
bert Laudat per 2-0 amb el tempteig
22-24 i 15-21.

RESULTATS:
Cadets:
SON SERVERA, 36
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 47
Juvenils:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 67
J. MARIANA, 58
SkiOTS musc.:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 60
SANTANYt, 64
Seniors fem.:
JOAN CAMAUTOC. GRIMALT, 22
J. LLUCMAJOR, 36
/// Divisió:
AUTOCARES GRIMAIT, 66
PATRONAT, 69' •

Comentari
L'excellent marxa dels CADETS

continúa. A Son Servera aconsegui-
ren la 9.a victòria de la temporada.
Més -que amb les dues campanyes
anteriors stimades. Dominaren amb
comoditat i el marcador, amb l'ex-
cepció dels minuts inicials (7-2).
sempre' els afavori. S'arriba a un
maxim avantatge de 17 punts, a 5
minuts del final (28-45). El resultat
del descans era de 13-24.

Els JUVENILS varen escriure
nova pagina brillant a la histOria
de la temporada. Consolidaren 'el li
derat, després d'aixecar un encon-
tre que, en 'el minut 19, 'perdien de
15 (21-36) i en el descans la d ife

-rènciaera, encara, de 10. En el mi-
nut 25 el marcador reflectia 34-45.
L'esforç de tothom produi una me-
na de miracle: espectadors i públic,
en perfecta simbiosi, capgiraren el
resultat, quan semblava inimagina-
ble. En dotze minuts s'assoli un par-
cial de 27-3. Es passa de perdre per
Il a guanyar de 13 (61-48). Senzi-
llament impressionant! Els visitants
escursaren un poc la diferència,
gracies a una série de 10 tirs lliu-
res consecutius anotats, en els tres
darrers minuts.

Diumenge, els tres equips sèniors
foren derrotats, a Felanitx. A més
de rivalitzar contra els jugadors,
els tres equips se toparen amb. una
sensible parella arbitral, que en
cada encontre ens assenyalà un bon
grapat de faltes més que als con-
traris. En la totalitat del mati, en
pitaren 93 als locals i 70 als visi-
tants. A conseqüència d'això, els fe-
lanitxers llançaren 90 tirs lliures i
els riyals, 128. I a pesar de les cons-
tants mossegades de llengua, fórem
obsequiats amb faltes tècniques a
cada encontre.

Les Ff:MINES realitzaren un mal
encontre, ple d'imprecisions, i amb
molt poc encert. I això que enfront
tenien un rival ben normalet. El re-
sultat del descans ja era força com-
promès: 8-18.

Els SP:NIORS del Joan Capó i del
Santanyí protagonitzaren un entre-
tingut encontre, amb constants alter-
natives, al llarg dels 40 minuts.

Quan mancava un minut, el resul-
tat era d'empat a 59. Aquest partit
va tenir dos destacats jugadors, un
per banda, i, ambdós, eren compo-
nents, l'any passat, de l'equip de
júniors telanitxers. Ens referim
Jordi Sanchez, per part local (25
punts) i al santanyiner Joan Pons
(22).

En el partit de TERCERA els Ar-
Litres no deixaren ni respirar als
nostres jugadors. Foren castigats
amb 39 faltes i quedaren eliminats
els jugadors M. Julia, S. Rigo, A..
Oliver, Lladó i G. Amengual,
quasi res-!... Per tant, no ès extra-
ny que-4)i Patronat agafas el domi-
ni :del marcador durant, pràctica-
ment, tot l'encontre. Tal com es des,. , .
envolupà el partit, el Patronat, for-
ça afavorit pela de gris, podria ha--
ver lograt una diferencia molt més
grossa (la més important arribà als
14 punts), però erra una barbaritat
de tirs lliures. El darrer minut va
estar a punt de ser antològic. Els
«supervivents» de l'equip local, amb
gran lluita i pundonor aconseguiren
un 9-0 i. en el darrer segon, encara
llançaren un triple que no volgué
entrar. Hauria suposat la pròrroga.
Increiblee,però cert.

Anotadors
Cadet4: Florian (13); J. Barceló

(11), ESté;ve (7). P. M. Obrador (7),
Hugo (7).

Juvenils: César (26)»-A. Veny
(13),' C. Guerrero (10).• • "	 '" '

Skiors rnasc.: Jordi	 Sal-
va (12), Bernardi (6).

Sèniors fem.: C. Vivancos (14).
III.Diyisió: P. J. Fullaha (13), M.

S. Perelló (12), M. Julia (8), S.
Rigo (7), R. Lladó (6), G. Amen-
gual .(6), A. Obrador (4), Bernardi
(2).

Aquesta jornada
Descansaran els cadets. L'únic

equip que ha de jugar a Felanitx
és el de Tercera, contra el Costa de
Calvia.'

Els elestilaçaments seran curts:
els juvenils a Santanyí, els sèniors
masculins à Porreres i les femines

Llucmajhr contra l'altre equip d'a-
questa localitat.
EspórtEkolar

Resultats dels equips felanitxers,
a la jornada de Llucmajor (20-2-93)_

Benjamí femení:
Patr. Santanyi, 15 -
S'Algar (P. Colom), 8
Joan Capó, 7 - Bisbe Verger, 6

Aleví femení:
Joan Capó «A», 59 - Patr. Campos, 0
Infantil femení:
Patr. Campos, 8 - Joan Capó, 22
Sant Alfons, 14 - Cala d'Or, 27

Alevi
Sant Alfons, 28 - Joy. Llucmajor, 19

Infantil masculí:
S'Algar (P. Colom), 4 -
F.J. Ballester, 72

LARRY CISTELLES
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Colon's a la Sala
EL PSOE ESTANT A L'OPOSICIÓ
DENUNCIA AL PP PER INTENTAR
FER EL POLIESPORT1U A SA MO-
LA SENSE FER PRIMER EL PLA
PARCIAL. EL PSOE GOVERNANT
IIA EXECUTAT LES OBRES DEL
POLIESPORTIU SABENT QUE ES

FAN DAMUNT UN SISTEMA
GENERAL DEL PLA GENERAL

SEGONA PART

Seguint intentant esbrinar el per-
què de l'escrit de dia 13 de febrer
del PSOE, hem de dir que l'estratè-
gia del Partit Socialista Obrer E.
d'incriminar-nos les seves mancan-
ces i incapacitats no es 'nova, el PP
Ia va practicar quatre anys seguits
de paraula, però no es. va atrevir
mai a posar-ho en lletres qe
ara el PSOE no te altres 2eines que
fer cl'ença que han deixat iil'estar al
govern municipal i no fa::res . pus,
semblen ressentits, ressentitS
què? El mes de setembre de l'any
passat i des d'aquestes planes el'
nostre Regidors demanaven el 'se-
giient a l'ex-batte Riera: per favor,'
que sigui la darrera vegada que
empri el nostre nom per justificar
les seves decisions o els seus oblits.
Volia imputar a Coloms de no haver
convocat dues plenàries; una per la
compra del Sindicat i l'altra per in-
formar el Pla Director de Ports Es-
portius, quan les plenàries nomes
les pot convocar cl Batle.- Ara ens
volen carregar la seva incapacitat
per no resoldre el desgavell urba-
nistic en relació a la no coilsreucció
d'una pista que ningú es va presen-
tar per fer les obres. A què ve tot
això?

L'escrit del PSOE acaba amb una
frase molt sucosa: ...no hi ha dubte
que l'obra hauria pogut esser alta-
ment beneficiosa per l'esport local.
Quê volen suposar amb això? Per-
què el PSOE en data de 20 de se-
tembre de 1988 va signar i presen-
tar un recurs de reposició junta-
ment amb el notsre grup en el qual
es denunciava l'intent del PP d'in-
eloure els terrenys de Sa Mola com
Sõl Urbà sense fer els corresponents
Pla Parcial i Projecte d'Urbanització
per fer-hi un poliesportiu cobert.
L'escrit assumit i compavtit pel
PSOE dèia: ('rein que els-.;fets de-
mostren quina és la intencionalitat
del grup governant que vol . ignorar
tota la legisalcicí vigent i a ,tnés pro-

mociona des del mateix Ajuntament
'es illegaiitats urbanistiques. Perà
el PSOE va seguir mantenint agues-
ta teoria l'any següent i en solitari
va presentar allegacions al Projecte
de Delimitació de SOI Urbà en data
de 14 de gener reiterant que els ter-
renys de Sa Mola no es podien in-
cloure com a Sbl Urbà sense passar
pels tràmits legals esmentats, aca-
bant l'escrit esmentat d'aquesta ma-
riera. Por todo ello nos oponemos
a su aprovación dejando clara nues-
tra intención de continuar en caso
necesario los tramites legales para
conseguir una Delimitación . justa,
concordante con el contenido expli-
cito de la Lev del Suelo.

.A1 ple de dia 1 d'agost de 1990 el
Sr. Massuti del PSOE siguia argu-
mentant el mateix sobre el polies-
portiu i la necessitat de fer el Pla
Parcial per fer obres a Sa Mola i
a l'acta de l'esmentada sessió hi po-
dem llegir: El Sr. Massuti afegeix
que el gryp Socialista ja va avisar
al grup Majoritari fa tres anys que
no es podia fer el poliesportiu d'a-
questa manera, no obstant lo qual
no s'ha donat cap passa... L'Ajun-
tament ha de respectar i seguir els
informes tècnics i complir escrupu-
losament les lleis, ja que si no ho
fa no pot exigir el seu compliment
als ciutadans. Al Sr. Massuti li va
contestar cl Batte, que dia 1 d'agost
de 1990 era el Sr. Cosme Oliver:
Que, no és necessari seguir sempre
els informes tècnics, i en aquest cas
hi ha fortes raons d'interès públic
que recolzen el dissentir dells.
Aquest matcix dia el Regidor del PP
Sr. Cristóbal Bennhssar replica al
Sr. Massuti del PSOE: que no és pot
situar al mateix pla a un particular,
que persegueix el seu interès perso-
nal, que un ajuntament, que lo únic
que persegueix és l'interès públic i
la satisfacció de les necessitats O-
bliques. Si fa no fa els mateixos ar-
guments que ara te els PSOE i vol
emprar en contra de COLOMS.

(Passa a la pàg. 7)

TENC PIS PER LLOGAR a Porto-
colom, amoblat. Volem ref eren-
cies.
Informació, C/. Miguel Bordoy, 27
Felanitx.

VENDO SOLAR bien situado (esqui-
na) en Portocolom.
Informes, Tel. 837143 (horas ofi-
cina).

EL PRESSUPOST
Hem liquidat pràcticament el

mes de febrer i, a l'Ajuntament de
Felanitx, no se parla per res del
pressupost municipal de l'any 19)3.

Un ajuntament, com es lògic, hau-
ria d'aprovar el pressupost abans
de cap d'any i, molt millor encara
si es amb dos mesos de marge, per-
qué el pressupost, un cop aprovat,
ha de seguir una série de tràmits
que mentre no se duen a terme im-
pedeixen fer determinades inver-
sions.

El primer pressupost preparat pel
Grup Socialista fou aprovat dia 28
de desembre de l'any 1991, i preci-
sament per això que hem dit, fèiem
comptes preparar el de l'any 93 amb,
més temps d'anticipació.

Aquesta lliçó, tot i haver coman-
dat uns quants d'anys a la Sala, el
Partit Popular no l'ha apresa. Hi ha
Ia possitilitat (d'això si que en sa-
ben) de perllongar el pressupost de
l'any 1992; per() el fet es que, a ho-
res d'ara, aquest tema no ha estat
plantejat a cap comissió informati-
va ni sabem quan se plantejarà.

No aprovar d'hora el pressupost

Referent a la informació del grup
Socialista apareguda al setmanari
c FELANITX?, clia 13 de febrer, cl .

partit Popular vol aclarir uns con -
ceptes.

En el mes de març de 1992, la
Llar de la Tercera Edat s'entrevista
amb el batte Miguel Riera per tal
de continuar el procés per declarar
Fill Predilecte cl prevere-Sr. Barto-
meu Quetgles.

L'Ajuntament contestà a la Llar
en cl juny de 1992, dient-li, entre al-
tres coses, que es necessiten les fir-
mes de les entitats civiques i cultu-
rals del municipi i també les ciel
20% dels caps de familia de la„po-
black:).

En el dossier existent a l'Ajunta-
ment hi consten moltes firmes dels
sods de la Llar, per?" no hi han fet
entrada, corn diu cl grup Socialista,
les de la majoria d'entitats dviques,
ni tampoc les dels altres ciutadans.

El PP demanaria al PSOE que,
abans cie Ilançar una informació, se

no fa més que frenar una maquina-
ria ja lenta per naturalesa.

L'HORARI DE LES SESSIONS
A la Sala, darrerament, han estat

convocades dues sessions extraordi-
naries a les vuit del mati, una hora
en què mai s'havia fet. A la darre-
ra, celebrada divendres de la set-
mana passada, el Grup Socialista
va protestar per una practica que
condiciona la possibilitat d'assistèn-
cia dels regidors. Un ajuntament
com el de Felanitx, on les assigna-
cions no constitueixen tot un sou,
no pot exigir als regidors que fal-
tin a les seves obligacions laborals
particulars.

LES NORMES SUBSIDIARIES
A la reunió celebrada a la Casa

de Cultura el 'passat dia 16 per ex-
plicar les Normes Subsidiaries, el
regidor del Grup Socialista Jaume
Binimelis va demanar que l'equip
redactor de l'avanç de planejament
anãs a Cas Concos i S'Horta per ce-
lebrar reunions informatives.

La proposta va esser acceptada.
Les reunions havien de celebrar-se
al passat dia 25.

n'assabentas be primer.
Felanitx,-. 23 de febrer de 1993.

CALA D'OR

EN BLOQUE APARTAMENTOS

, TURISTICOS.

SITUACION CENTRICA

Alquilo
Superm2rcada
y Cafeteria

Informes:

Tel. 298089 (noches)

El Partit Popular infornta

Regal

OPEL -E4	 OFERTA ANIVERSARIO

ASTRA • Descuento en Factura.
• Radio-Cassette Opel.
• Juego de Alfombras.

a • Caja Lamparas de Repuesto.

Y además un regalo a elegir:

Ala AUTOMOVIITS • Un viaje 2 personas.
• Cheques gasolina.
• Una video consola.

Miguel Julia Araim6	 . Un Televisor Sharp 14' 

C/ 	 pos, 51 • FELANITX
Tels 5815 21 -581416




