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En el 10é aniversari de i 'Estatut
d'Autonomia

Trobar-nos davant el dese aniversari de l'Estatut d'Autonomia
de les Illes Balears es n esdeveniment molt notable dins la nos-
tra història politca. Al marge del grau d'entusiasme o de critica
que ens inspiri el tipus d'estatut de que disposam i del model d'au-
tonomia que hem sabut desenvolupar, allò cert es que ens cal de
ser profundament conscients del que ha representat fins a hores

l'autonomia.
Es prou cert que l'actual es la primera vegada que les Illes

Balears s'han posat d'acord per tal de viure i conviure dins el ma-
teix marc d'autonomia política. La de l'any 1931 va resultar un
fracas i mai no arribá a néixer. Però les èpoques d'interdependèn-
cia política i institucional són prou abundants a les pagines de la
història. Des dels temps del Regne de Mallorca fins a la Ines re-
cent etapa de la Diputació Provincial, de caracter administratiu,
les Illes,Balears han conegut i practicat diferents models de con-
vivència institucional. V1 política, aplegant totes les illes entre si. Ca-
dascun ha donat millors o pitjors fruits, segons l'època i les cir-
cumstancies històriques. Però la present crec que es la méS esti-
mable de toteS:-Diverses són 'Fes raons, que tot seguit resumesc.

Amb caracter general esmentaré les raons conceptuais ,que
així m'ho fan 'veure, com ara el fet de ser la nostra una autono-
mia basada en la democracia representativa i plural. També es
important l'existència d'un parlament com a poder legislatiu for-
mat per sufragi universal —un valor politic que vull subratllar—
i, per últim, d'un govern políticament responsable davant la
cambra.

Aquestes característiques institucionals són de primer ordre,
i sens dubte determinen una qualitat política ben notable i que no
trobam a cap altre experiment d'interrelació a les Illes en altres
èpoques històriques. Aixt, es, per tant, privatiu del moment actual.

Ara be, amb caracter específic, el sistema politic i autontomic
que tenim ha permès que, per primera vegada, les anomenades
part forana, ciutat i illes menors convisquin políticament sense re-
cels, tot collaborant obertament en un mateix projecte d'autogo-„,;,
vern i autonomia. La ideologia dels grups politics es el factor que
determina els moviments d'opinió, pert) de cap manera la proce-",,
dència territorial dels representants- politics. En conseqüência,
hem superat, a la fi, dins la nostra història, els enfrontaments ter-
ritorials.

Des del punt de vista de la història social i de relacions huma-
nes, aquest pentode de deu anys ha demostrat que la convivencia
es possible a les Illes Balears, sense haver de renunciar a la perso-
nalitat de cada illa o de cadascun dels pobles de l'arxipèlag.

Aquest aspecte el consider tan trascendent que per ell mateix
justifica l'experiència autonòmica. Tanmateix; però, també ens ha
de donar força per avançar en aquest camí de l'autonomia per-
què no ha assolit, ni molt manco, les cotes desitjables.

No cal allargar ara aquest article en relació als deficits esta-
tutaris, pet-6 es oportú recordar que no renunciam a una millora
competencial ni tampoc d'arribar a gaudir d'un model de finança-
ció autonòmica més perfeccionat que l'actual. Alludesc al sistema
dels concerts econòmics. A més a més, per últim, ens hem d'impo-
sar l'obligació parlamentaria d'aconseguir el reforçament autonò-
mic i competencial delS conAells insulars, que representen el segon
esglaó del repartiment del poder autonòmic a les Illes Balears.
Aix?) esta per fer, i bo sera que comencem per reconèixer-ho com
a reptes de resposta pròxima.

C•istelol Soler
PRESIDENT DEL PARLAMENT 
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Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» - FELANITX

Dijous de la setmanaliiassada/a Ia
Casa de Cultura, se celebráfim acte
que tingué el dobleiwerit d'hourar
la memòria d'un illustre felanitxer
i alhora descobrir la seva personali-
tat als mateixos felanitxers.

Gracies a la iniciativa 'de la Uni-
versitat de lesAlles Balears i la Neh-
ru University de Nova Delhi, el Cen-
tre Cultural de l'Ajuntament de Fe-
lanitx, ens procurà aquest «Memo-
rial Antoni,Binimelis» que dona oca-
cio de çonsiitar, a través dels testi-
monis directes de diferents persona-
litats, la vàlua intellectual de l'ho-
menatjat.

L'acte, reuni nombrosos conciu-
tadans, els familiars d'Antoni Bini-
melis, alguns professors de la uni-
versitat hindú, condeixebles i amics,

a la presidência, el Conseller de
- -Culturá BartornéfiRofger, 61"-?ée or

de la UIB Nadal Batle, el batle de
Felanitx Antoni Grimait, el vicerrec-
tor de la Nehru University Susnig-

La personalitat d'Antoni
desvetilada als felankers

A la Sala d'actes de la Casa Con-
sistorial dia 24 de febrer, es reuni-
ren els senyors Catalina Picó Pou
com a Presidenta, Pere Antoni Sas-
tre Mairata com a Secretari, Andreu
Maimó Barceló, Miguel Vicens Sebas
tián i Carlos Suarez Suarez, tots ells
membres del jurat per atorgar
els premis del Concurs Mural per
pintar una paret del Passeig de la
República Argentina, després d'una
liarga deliberació, s'arriba a les se-
crüents conclusions:t,

— Concedi el primer premi al
projecte de pintura mural presentat

dha Dey, el Conseller d'Esports del
C1M Andreu Riera i el Director Ge-
neral de Cultura Jaume Martorell.
Gonçal López Nadal, professor de la
UIB i coordinador del memorial,
fou el primer en fer ús de la parau-
la després d'una breu introducció
del presentador Rafel Rosselló. Ell,
que gaudi l'amistat personal d'An-
toni Binimelis, destaca sobre tot la
significació de l'acte, d'una evident
vinculació en,tre l'India i Mallorca
i presenta el primer tom de l'obra
«Memorial Antoni Binimelis Sagre-
ra, 1927-1983».

Successivament parlaren els nos-
tres paisans Miguel -Rierá —en
zzquest mateix número reproduim
aquesta intervenció— i'el Dr. Miguel
Barceló, l'advocat madrileny i con-
deixeble de Binimelis, Rafel Iruzu-

tdFì i -efs -profes4
sors de la Universitat Nehru Vasant
G. Gadre, Shyama P. Ganguli, Enri-

(Passa a la pàg. 3)

amb el núm. 79 sota el títol «Más
vale pájaro en mano que cientos vo-
lando» a càrrec de Juana Esther Ma-
sa Morena, Barbara Nicolau Barce-
ló, Isabel Mendez Mas i M.a Antònia
Noguera Ibáñez, estudiants del curs
lr. D de l'Institut de Batxillerat Ver-
ge de Sant Salvador de Felanitx.

— El 2n. i 3r. premi: «ex aequo»
(clavant la impossibilitat de dirimir
Ia diferència de qualitat entre els
dos finalistes) al projecte núm. 78,
presentat sota el títol «Ses Fruites»,
de Johanny Rodriguez, Micaela Adro-
ver, Beatriz Batle i Margalida Vi-

cens,_ estudiants del curs lr. F de
l'Institut Verge de Sant Salvador i
el projecte presentat amb el núm.

títol, a càrrec d'Antònia
Monserrat Oliver, Catalina Maria

Vaguer Vadell, Catalina del Carme
Cruellas Julià i Maria del Mar Gaya
Vidal, del curs lr. C, també de l'Ins-
titut de Batxillerat Verge de Sant
Salvador.
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Dis. 6 St. Oleguer
Diu. 7 Sts. Perpetua i

Felicitat
Dill. 8 St. Joan dc Dai
Dim. 9 Sta. Francesca Roma.
Dim. 10 Quaranta Sts. Màrtirs
Dij. 11 St. Heracli
Div. 12 St. Teófanes

LLUNA
Lluna plena dia 8

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma: Dies feiners
a les 6.45 (excepte dissabtes) 8,
10, 14 i 18 n Diumenges I fes-
titis, a les 8, 14 4. 19 h

Palma • Felanitx des de l'esta-
chi: Dies feiners, a les 8 (excei.,
te dissabtes) 9,30, 13 15451 1930
n. Diumenges t 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-
nienges, a les 9,30, 13 1 18,15 h.

Felanitx - Cala d'Or: Dies lei.
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 i
16,25 h. (només dies feiners).

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

TAXI FELANITX Tel. 582388

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

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

/vliquei-Nadal
Jaume Rotger
Amparo Trueba
Cat. Ticoulat
Francesc Piña
Gay5 Melis
Miquel-Nadal

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

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

581715 - 580051 - 580080
Servet mèdic d'urgències 580254
Guàrdia Civil 580098
Servei de grua: 82747 4'

Centre primers auixlis
Creu Roja 	 202222

RESISTIBLE

FELANITX

FE LAM TX
Sam:mari d'inkressos locals

PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral 	 2.125
Semestral a fora 	 2.325

CONTENIDORS DE VIDRE
L'Ajuntament vos informa que ca-

da 15 dies, es buiden eis conteni-
dcrs cie vidre i se'n porten vuit to-
nelades, que són duites a Deixalles
de Palma.
INSPECCIÓ SANITARIA

La Conselleria de Sanitat i Segu-
retat Social del Govern Baelar, a fi-
nals del mes de febrer,ens va reme-
tre 'un escrit, cl qual feia referencia
als resultats de les anàlisis bacte-
riològiques i físico-quimiques realit-
zades a les aigiies del mar durant la
primavera i l'estiu de 1992, a les
platges del terme de Felanitx.

Els resultats varen ser els se-
giients:

Punt
Platja	 de presa Qualificació
Cala Ferrera, centre platja, 2 excel!.
Portocolom, 2 excellent
Cala Mar-cal, centre platja, 2 exceli.
POLICIA LOCAL

La Policia Local ens informa que
durant el mes de gener va realitzar
el segiient:
— Notificacions de desperfectes a

Ia via pública: 47.
— Ajuda ciutadana: 5.

Al verlo sentirás que lo quieres, y

cuando lo tengas de nada servirá

resistirse, lo acabarás amando.

Por su brillante motor de 1.108

Accidents sense ferits: 4.
Notificacions i informes: 60.
Incidències diverses: 11.
Intervenció amb pressumptes ro-
batoris: 11.

— Detencions: 2.
Denúncies rebudes per apropia-
ció indeguda de vehicles amb
motor: 3.
Recuperació de vehicles amb mo-
tor: 7.
Trasllat d'un ca a la -canera mu-
nicipal.

— Denúncies L.S.V.: 36.
— Denúncies 00.MM.: 2.

Serveis extraordinaris amb motiu
de:

La cavalcada dels Reis a Felanitx,
Portocolom, s'Horta i Cas Concos.

Foguerons a tots els indrets del
terme municipal.

Beneïdes a s'Horta, Felanitx i es
Carritxó.

Km. recorreguts pel cotxe patru-
lla: 7.297.
PLATGES DEL TERME

A la plenaria extraordinaria de
dia 19 de febrer, s'aprova el Plec de
Condicions per la concessió de 'li-
cencies i installacions temporals a
les platges del terme municipal.

Així mateix s'informaren favorable-
ment diverses sollicituds de particu-
lars, per atracar i desembarcar al
litoral.
CAMP DE FUTBOL
DE CAS CONCOS

Les porteries del Camp de Futbol
de Cas Concos s'han canviat per
unes de noves de ferro, les que hi
havia eran de fusta i estaven debi-
litaLks per davall; es corria el pe-
rd (lue tombassin.
PISTA ESPORTIVA
DE PORTOCOLOM

Després de la reunió que va tesiiir
lloc en el collegi de s'Algar amb el
claustre de professors, el regidor
d'esports Juan Ruiz i el delegat del
balle a Portocolom, Sr. Andres Su-
fier, s'ha arribar a , un acord perquè
la pista pugui ser utilitzada.

Totes aquelles persones que vul-
guin fer-ne ús, es poden dirigir a
l'Oficina Municipal de Portocolom
o al Bar de Don Pcpone; s'ha de
fer una petició on han de figurar
els horaris , .en , qué , es.vulgui7,emprar.

Solament es pot tenir accès al re-
cinte de la pista esportiva, i queda
prohibida l'entrada al collegi.
FIRES I MERCATS

Queda normalitzat cl mercat dels
diumenges, i s'han contestat totes
les sollicituds segons la patent de
l'any 1992. Els 'tocs estan tots degu-
dament marcats i enumerats da-
munt l'asfalt, segons els metres que
es tenien sollicitats.

A l'escala de la Parròquia, quedan
tres passos per a l'accés, un central

dos laterals.

SE NECESITA DEPENDENTA per
tenda d'articles de regal. Zona
Cala d'Or. Es valorara coneixe-
ments d'angles i alemany.
Informació: Tel. 580201.

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
MOTOS

Yamalia 250 E (PM-AU)
Honda 750 CBX (PM-AC)
Vespa 150 (PM-AX)

Yamaha 750 Teneré
Benélli 250
Gilera KZ-1'25
Suzuki Edo 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 VELOMOTORES

SIN RECARGO

Consúltenos precio

C.C. con inyección electrónica 	 que incluye, tapiceria exclusiva

y catalizador, por su absoluto 	 y neumiticos de perfil bajo, entre

respeto al medio ambiente, por 	 otros detalles. Por todo, llegar

su excelente equipamiento, 	 a quererlo es algo inevitable.

ESTE MES VENTAJAS EXCEPCIONALES EN EL RESTO DE LA GAMA UNO.

UNO START. 998.000 PTAS. Mail
Olerta •44.4.• en Penonsula y Aele•res para vena<uins en ,I<k  I V A . lonpuette 6. mate...luron y trenecw,• Ando•

Concesionario Oficial:

AUTOS MARTORELL, S. A.
Carrer del Socors, 6. FELANITX.



Celler Ses Portadores
Ronda Creuer «Baleares», 59

PORTOCOIA)M

Presenta la seva carta
d'hivern i primavera pels qui els agrada la
cuina mallorquina:
— Arròs brut 	 — Estofat de llengo amb taperes
— Sopes mallorquines 	 — Ravoles de jonquillo
— Frit de porcella 	 - Etc.

Tainh6 recorda que es fan pressuposts per dinarsli sopars
d'empresa, reunions, lestes...

RESERVES: Tel. 823271

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

C/. Sol, 12 Tel. 580235

FELANITX 	 3

Antoni Binimelis, un home bo	 La personalitat d'Antoni Binimelis...
D'entre les aportacions que es feren al «Memorial Antoni Ri-

nimelis» celebrat el passat dia 25 de febrer a la Casa de Cultu-
ra, ens plau reproduir aquestes paraules de Miguel Riera, qui co-
licgué A. Binimelis i fou company seu d'estudis a l'antic Institut
Municipal d'Ensenyança Mitja.

Qualque cosa tendrà aquest poble nostre, tan ensopit a hores d'ara,
en el que, de tant en tant, hi apareixen persones marcades per un deter-
minat carisrne i que arriben a uns Rocs que envejam, amb una enveja
sana però certa, els qui no hem passat d'esser ciutadans rasos i currents.

Humanistes insignes, deportistes funcionaris j representants d'al-
tíssims organismes internacionals, artistes reconeguts per tot arreu, bis-
bes, canonges i fundadors.

L'escriptor Josep Pla va posar en circulació un mot, Aomenots», que
no té cap sentit despectiu seriós i que mós aviat assenyala una certa vo-
luminositat en el personatge qualificat d'aquesta manera.

En Toni Binimelis pertanyia a aquest cenacle de persones que, si més
no, mereixen un reconeixement públic que, qui sap, pot resultar estimu-
lant per a les noves generacions.

Jo, arrogant-me la representació d'una gent que ens vàrem conéixer
a les aules del desmantellat Institut d'Ensenyança Mitjana de Felanitx,
reconvertit en Collegi Municipal d'Ensenyança, vull afirmar, aqui i avui,
que En Toni era un home bo, una persona de gran curiositat intellectual,
un estudiós aferrissat, un humanista amb indubtable vocació per la do-
cència.

Plutarc, l'historiador i filòsof grec. i d'això En Toni en sabia un niu,
parlava de les prades d'Hades, un lloc situat entre la terra i la Lluna,
on s'hi aturaven els qui han estat bons i virtuosos fins a aconseguir la
seva purificació.

Jo estic segur que, a hores d'ara, En Toni haurà superat aquest es-
tadi, que els textes hindús anomenen Kcina-Loka, imprescindible per ar-
ribar a un lloc més alt on cada home gaudeix d'un paradis creat per la
seva pròpia consciència: el Derachan, l'autèntica terra dels déus, una
condició de felicitat mental més vivida i real que el més vivid i real dels
somnis.

Sia quin sia el Hoc on es troba, pens que es bo que, deu anys després
de la seva mort, quedi establert, amb la prudent i relativa seguretat aeon-
sellable, que En Toni Binimelis i Sagrera ha estat un felanitxer del que
ens podem sentir legítimament orgullosos.

Miguel Riera

FOTOCOPISTERIA

Can Raiill
PAPELERIA

C/. Molinos, 6 — Tel. y Fax 827464

Pone a su servicio:

—FOTOCOPIAS
—MULT1COPIAS
—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

I C`R I

(Ve de la pàg. 1)
que Gallucl i Anil Dhingra. De totes
!es intervencions se'n deduiren els
frets més relevants de la personali-
tat d'Antoni Binimelis: una
gencia privilegiada, una cultura vas-
tissima i una humanitat guarnida
cie virtuts no massa corrents (sensi-
bilitat, generositat, entusiasme, sen-
zillesa...). No hi ha dubte que l'acte
en alguns moments assoli un grau
d'emotivitat prou elevat, sobre tot a
la intervenció i entranya-
bic— de Miguel Barceló.

El vicerrector de la Nehru Uni-
versity —que feu un gran elogi del
!lustre paisà–, Nadal Batle i el Con-
seller de Cultura Bartomeu Rotger,
feren també ús de la paraula i cio-
gué l'acte brevissimament el batle
Antoni Grimait.

Tot seguit a l'entrada de la Casa
(le Cultura, la Coral Universitaria
enceta amb el «Gaudeamus igitur»
una breu actuació que és clogué
amb «La Balenguera».

A la Sala d'exposicions ciel casal
de Cultura queda inaugurada la
mostra «Un felanitxer a Iludia», on
en diverses seccions es presenten
credencials, treballs, revistes, periú-
dies, fotografies, manuscrits i d'al-
tres testimonis de la vicia d'Antoni
Binimelis; de l'època crestudiant a
Felanitx, a Barcelona, a Madrid, de
Ia seva activitat acaciemica a l'Inclia.
És una exposició molt ben estructu-
radas—el mèrit de la qual cal atri-
buir al director del Centre Antoni
Vicens—, ambientada amb objectes
orientals i amb ampliacions foto-
gràfiques de Biel Bennassar. De la
seva visió podem deduir que Antoni
Binimelis, tot i la seva prolongada
absència de la vila, a la seva epoca
d'estucliant, estigué prou incardinat
a l'estament socio-cultural felanit-
xer. La seva participació en aquests
sectors, que aleshores es catalitzava
-t l'entorn de les associacions reli-
gioses, es ben evident i sabem que
iuntament amb altres companys
l'Institut assisti a un recés a Cala

Figuera ,que ha estat considerat la
primera baula ciel que seria el fa-
mcis i contravertit moviment ciels
Cursets de Cristianclat.
EL LLIBRE

El primer tom del «Memorial An-
toni Binimclis Sagrera», presentat
com hem chit el dia 25, esta inte-
grat per sengles missatges del Pri-
mer Ministre de l'iodla, ciel Rector
cie la Universitat Balear i del vicer-
rector de la Jawaharlal Nehru Uni-
versity i una introclucció del coor-

. rimador de l'edició Gonçal López
Nadal. Després s'obri una part &di-
racia a testimonis personals sobre
A.B., amb treballs signats per Mi-
guel Barceló, Miguel Riera, Joan
Mir, Rafel M. Rosseiló, Llorenç Val-
verde, Rafael Iruzubieta, Felix lia-
rraz, Guillem Nadal, Susnigdha Dey,
Jose Leal Ferreira, Vasant G. Gadre,
Enrique Galluci, Anil Dhinera, Ma-
dan Lai, Mini Sawhney, Isabel Alva-
rez, Jose M.a Casasnovas, Goneal Ló-
pez Nadal, Binita Dey, Oscar Pujol I
Shyama P. Ganguli. Una altra secció
recull treballs dedicats a A.B.: els
signen Biel Mesquicia i Raimon Pa-
nikkar. S'inclou una entrevista a
A.B. de Luisa N. Alfaro. Tot seguit
apareixen Imes notes biogràfiques,
una relació d'obra escrita i confe-
rències impartides, dos breus es-
crits cl'A.B. i per últim cine escrits
publicats a la revista «Papeles de la
India». La reproducció del seu retrat
a l'oli, diverses fotografies i la re-
proclucció en color del quadre «Fira
felanitxera» ciel seu amie el pintor
Francesc Forteza illustren grafica-
ment el llibre.

TENGO . PISO EN PALMA PARA
ALQUILAR, amueblado. Zona 31
de Diciembre.
Informes: Tel. 580120 (Librería
Cóndor).

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



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 	 1.110
PARA MAS INFORMACION:
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Començà el centenari de les G.G.
la Caritat de Cas CO21CCS

Dia 12 vendra el president
Cafiellas. .

El president Gabriel CarleIlas, en
la seva condició de cap del l'artit Po-
miar a Balcars, vendra el proper

divendres dia 12 a Felanitx per reu-
nir-se amb el cemite lecal, afiliats i
simpatitzants del Partit Popular, en
un sopar que se celebrara a les 9'30
del vespre a la barbacoa «La Ponde-
rosa».

Aquesta reunió està dins la línia
dels habituals contactes que manté
el Sr. CarleIlas amb la base del par-
it arreu de les nostres illes.

D'interès pels agricultors o pro-
pietaris de terres

La reforma de la política agraria
comunitaria preveu destinar inicial-
ment 45.000 milions de pessetes a
fons perdut, en ajudes als agricul-
tors espanyols, de la qual quantitat,
/ins 450 milions aproximadament
seran clistribuits en les Hies Ba-
lears.

Amb la finalitat d'informar a tots
ris agricultors o propietaris de ter-
res de la comraca, uns representants
del Banc Espanyol de Credit (Ba-
nesto), el proper dimarts dia 10 de
març, a les 8 del vespre, a la Casa
Municipal de Cultura de Felanitx,
estaran a la disposició del públic i
facilitaran totes les explicacions ne-
cessaries entorn a la manera de tra-
-nitar i aconseguir aquestes ajudes.

Una obra de Nicolau Forteza al
museu de l'Acadèmia «San Fer-
nando»

Arran de la darrera exposició del
nostre paisà Nicolau Forteza a la
Galeria «Serrano-19» de Madrid, el
Museu de la Reial Academia de Be-
lles Arts de San Fernando, s'interesa
ner incorporra una de les obres a la
seva colleccip.

Després de les oportunes negocia-
cons, un quadre de Nicolau Forteza
es troba penjat a les parets d'aquest
important museu.

Ens congratulam del fet i donam
l'enhorabona al nostre paisà.

Joan Manresa parlara del Próxim
Orient a Campos

El nostre amic Joan Manresa, ofe-
rirà avui a les 8'30 del vespre, a la
Sala de Cultura de «Sa Nostra» de
Campos, una conferencia illustrada
amb diapositives i música, del seu
darrer viatge a Jordania, Síria i Tur-
quia.

s un acte organitzat per la Dele-
gació de l'Obra Cultural Balear a
Campos.

Nou establiment de Copisteria i
Papereria

Diumenge passat horabaixa fou
inaugurada la nova Copisteria Can
Raiill, situada en el número 6 del
carrer Molins.

El nou establiment, a més dels
•serveis propis del ram ofereix també

material de papereria i estampació
'le camisetes.

Desitjam a les seves propietàries
M.a de Lourdes Vaguer i M. Luz
Fernandez, un bon exit comercial.

Curs Studia
El proper dilluns dia 8 de març, a

les 9'30 del vespre, al saló d'actes
de Sant Alfons, Mn. Bartomeu Ben-
rassar explicara la MO correspo-
nent del 'curs: «Principis morals al
nou catecisme».

Llar de la Tercera Edat • lnserso
EXCURSIÓ.—Dijous dia 11, a les

6 del matí, del passeig d'Ernets Mes-
tre, sortida de l'expedició que viat-
jarà a Talavera de la Reina.

BALL.—Tots els dimecres de març
a les 5 del capvespre, a la Llar, ball
d'aferrat.

EXCURSIÓ.—Per dimarts dia 23
de març esta prevista una excursió
a Son Gual i So N'Amar i visita a
la mostra de coral. El dinar sera a
Sa N'Amar, on hi haura també es-
pectacle. Després es visitara la fa-
brica de vidre i la floristeria «Sem-
pre Verd». Inscripcions a la Llar els
dies 18, 19, 20 i 21 de 10'30 a 12'30.

TERTOLIA.—Dijous dia 18, a les
5'30 del capvespre, tertúlia amb D.
Gabriel Oliver, Conseller de Sanitat
del Govern Balear.

El cotxe del sorteig de febrEr dEl
Crèdit, a Felanitx

El cotxe Renault Clio que rifa
-,-cnsualment el Credit Balear entre
-Is seus clients, ha tocat aquest pas-
sat mes de febrer a Felanitx. L'agra-
ciat ha estat en Pedro Heredia Vera.

Aixi mateix ha vingut al poble el
5e. premi, una bicicleta Moutanbike
BH, que ha estat per a Antoni Va-
dell Nicolau.

Adoració Nocturna
Divendres dia 12, a les 9 del ves-

pre, en el Convent de Sant Agustí
hi haura Vigília d'Adoraciú Noctur-.
na. Sera en sufragi de l'adorador
mort recentment Jaume Mestre Va-
guer.

Creuada de l'Amor Diví
TROBADA DE FRATERNITAT

Pel dissabte dia 20 de març, la
Creuada de l'Amor Diví prepara una
trobada al Santuari de Sant Salva-
-dor, de la gent major que esta de-
licada de salut.

Aquest dia doncs, que si Deu vol
ja fará més bon temps, es te la in-
tenció de pujar en cotxes particu-
lars, cap a les 2'45 de la tarda. La
partida sera de la plaça de Pax, pet-6
aquelles persones que no puguin ar-
ribar a aquesta plaça, seran reco.
hides en cotxe dels seus domicilis.

En el Santuari se celebrara un
acte maria i després es farà waa xo-
colatada.

Per a una millor organització, es
prega a totes aquelles persones que
tenguin el gust d'acompanyar-nos
que vulguin posar-se en contacte

El passat dissabte, a vespre, des-
prés d'una amollada de coets i de
repicar les campanes, la parróguia
de Ca's Cencos acollia els feligre

-sos i atres devots que, presidits pel
Latle i regidors de Felanitx, om-
plien, a pesar del mal temps, l'es-
paiós temple. Unes paraules de ben-
vinguda i agraiment del rector als
qui havien preparat la festa obri-
ren l'acte. Josep Grimait llegi l'him-
ne del centenari recordant que la
lletra era de Joan Maimó de Fela-
nitx, la música d'Andreu Bennassar
de Santanyí i la illustració de Mi-
guel Lladó. El cor parroquial, diri-
git per Joan Pou, estrena l'himne.

Mn. Gabriel Reus, rector de Cam-
pos, digué el Pregó, en el qual des-
tacà la história de les germanes de
la Caritat, des de la fundació per
Mn. Antoni Roig, rector de Felanitx,
fins arribar a la vinguda d'aquestes
a Ca's Concos per la sollicitud del
llavores vicari Mn. Miguel Soler.
Un fort aplaudiment tanca aquesta
primera part.

La santa missa en honor de la
beata Francinaina dels dolors de
Maria fou concelebrada per l'esmen-
tat Mn. Gabriel Reus, Mn. Miguel

amb els telèfons 583160, 580586 i
580197 i facilitar el carrer i número
de ca seva si cal anar a recollir-los.

La Creuada convida molt coral-
ment totes les persones interessa-
des. Dissabte que ve, oferirem el
programa més detallat.

Penya futbolística M. A. Nadal
En el sorteig celebrat dia 1 de

març, els socis que guanya en les
entrades per presenciar el partit
Barcelona-Coruña que es disputará
el proper dia 13, foren:

Soci n.° 542.—Toni Vadell Sureda
(S'Espinagar).

Soci n.° I06.—Joan P. Amengual
Mesquida (Manacor).

Secció Religiosa
PARROQUIA DE ST. ISIDRE
S'HORTA

Avui dissabte, a les 7'30 del cap-
vespre, Missa amb homilia quares-
mal que dira Sor Maria Rigo, Mare
General de les Religioses Francis-
canes i filla de S'Horta.

SE ALQUILA BAR DIANA en Por-
tocolona.
In f or me§.:-.Tel. 824184.-

Serra, rector de Sant Miguel de Fe-
lanitx, Mn. Josep Sastre, rector de
Portocolom, Mn. Miguel Mas, P.
Bartomeu Roig, M.S.CC., Mn. Mi-
guel Lladó, rector de Ca's Concos i
presidida per Mn. Baltasar Amen-
gual, rector de Calonge. El presi-
dent digue el sermó explicant, d'una
manera sencilla i assequible, la vida
i la santetat de la Beata. Mentre el
cor cantava els goigs de Sor Franqi,
flama, els fidels anaren a besar la
reliquia. Després de la benedicció,
novament es canta l'himne del cen-
tenari.

Acabada la funció es reparti l'him-
ne bellament imprés per Grafiques
Llopis S.A. i subvencionat pels pro-
pietaris de Formatges Ballester de
Ca's Concos d'Es Cavaller. Aquesta
impressió forma part de la collecció
«Coses Nostres» amb el número 54.

ALQUILO SUPERMERCADO Y CA-
FETERIA en Cala d'Or, en blo-
que apartamentos turísticos, si-
tuación céntrica.

Informes, Tel. 298089 (noches).

vida social
NOCES D'OR

MATRIMONIALS
Dissabte passat celebraren les no-

ces d'or matrimonials els esposos
D. Francesc Antich Adrover i D.2
Catalina Maimó Mairne). Per tal mo-
tiu d'horabaixa, assistiren a una
missa cl'acció de gracies que celebra
a l'església de Sant Alfons el P. Do
mingo Andreu. Durant la cerimónia,
la Capella Tcatina, agrupació de la
que es membre D. Francesc Antich
des de la seva fundació, interpreta
diversos motets.

El dijous abans, data de l'aniver-
sari, els esposos Antich-Maimó, ob-
sequiaren la Capella Teatina amb
lin refrigeri a les dependencies de
Sant Alfons, al qual segui una fes-
teta on s'interpretaren peces del re-
pertori de la Coral i aquesta feu
entrega d'un obsequi commemora-
tiu al matrimoni.

A les moltes felicitacions rebudes
pels esposos Antich-Maimó, hi vo-
lem afegir la nostra més cordial.
Que per molts anys.
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azzaki:ns,g, de lialazares 92-93
de Anetismo

Atleta3 cJe Felanitx. Categoria masculina
loo MTS. LISOS:
1 Miguel A. Rosado, 10.7 C. Ca lviá

26 Antonio Mas, 11.5	 Joan Capó
200 MTS. LISOS:

	1 Francisco Balle, 22.0 	 C. Calviá
49 Francisco Páramo, 27.1 Opel Fel.

Fro. ..110)3, 27.1 Opel Felanilx.
5.000 MTS. LISOS:
1 A. Peña Picó, 13.52.70 Col.-Poll.

42 S. Ac!rover, 17.14.63 Opel-Felanitx
44 F. Mingorance. 17.22.1 Opel-Fel.
49 Frco. Algaba, 17.34.3 Opel-Fel.
10.000 MTS. LISOS:
1 A. Peña Picó, 28.58.92 Col.-Poll.

	23 Frco. Algaba, 35.21.1 	 Opel-Fel.
27 Miguel Nadal, 35.51.8 Opel-Fel.
34 S. Adrover, 37.18.93 Opel-Felanitx
38 Victor Martinez, 39.22.3 Opel-Fel.
MARATIION 42.195 MTS.:
1 A. Peña Picó, 2.11.35 	 Col.-Poll.
6 M. Nadal I3uades,..2.47:02 Opel-F.

	

10 Frco. Algaba, 2.55.44 	 Opel-Fel.
11 S. Adrover, 2.56.59 Opel-Felanitx
17 Victor Martinez, 3.14.17 Opel-Fel.
110 MTS. VALLAS:
1 Miguel A. Rosado, 14.8 C. Calviá
6 Cesar Sanchez, 17.8 Joan Capó

400 MTS. VALLAS:
1 Manuel Blanco, 54.7 Col.-Pollensa
15 Cesar Sanchez, 1.02.5 Joan Capó
10 KM. MARCHA:
1 A. Fontanet, 44.35.56 	 Col.-Poll.
4 Lázaro Sanchez, 49.38.1 Col.-Poll.

10 Martin Antich, 1.10.24.8 Opel-Fel.

UNA DISTINCT() MERESCUDA

Sr. Director:
No, a pesar de tot, Felanitx no ha

mort. «Un peble que sap valorar i
honrar cis seus fills, mai no pot mo-
rir».

Vaig assistir a l'homenatge que
per iniciativa de la Universitat de
les Illes Balcars es va retre, en el
Casal de Cultura, a un felanitxer
moll poc conegut (per mols igno-
rat ), malgrat esser un felanitxer uni-
versal d'indiscutible vàlua: En Toni
Binimelis i Sagrera.

Fou un acte molt emo:iu i profi-
tõs que, desprs de molt dc temps,
me va fer sentir el «cuquet» d'or-
gull de ser felanitxer. ¡Gracies a tots
cls que hi intervingueren!

Pens que això no pot acabar en-
cara. En Toni fou un bon felanitxer
que ens ha honrat mes enllà de ca
nostra amb merits rues que suri
dents perquC no l'oblidem i cl co-
neguin les generaciolis venidores;
per la qual cosa m'atrevesc a dema-
nar al nostre Ajuntament que es dig-
ni, en les properes Testes de Sant
Agustí nomenar-lo Fill Il-lustre.

Si oficialment o políticament es
creu que lo que ha fet En Toni no
basta per a tal 'distinció, cree que,
per justicia, podem començar a des-
penjar alguns retrats del salú d'ac-
tes de la Sala.

Apartidista

20 KM. MARCHA:
1 A. Fontanet, 1.30.17 Col.-Pollensa
5 Lázaro Sanchez, 1.57.51 Col.-Poll.

SALTO DE LONGITUD:
1 Miguel A. Rosado, 7.04 C. Calviá

12 Antonio Mas. 6.13 Joan Capó
TRIPLE SALTO:
1 A. Contreras, 14.40 	 C. Calviú

10 Cesar Sanchez, 12.65 Joan Capó
11 Antonio Mas, 12.45 	 Joan Capó
36 Pere Oliver, 10.55 	 Joan Capó
44 Julian Vane 11. 10.10	 Joan Capó
SALTO DE ALTURA:
1 Ramón Fontanet, 1.95 Col.-Poll.
9 Cesar Sanchez, 1.75 Joan Capó

32 Antonio Mas, 1.60 Joan Capó
39 Antonio Barceló, 1.55 Joan Capó
45 Frco. Algaba, 1.55 Opel-Felanitx
LANZAMIENTO PESO:
1 L. R. Saldobal, 13.76 	 J.A.S.A.

20 Sergio Maestre, 9.69 Joan Capó
43 Cesar Sanchez, 7.80 Joan Capó
LANZAMIENTO DISCO:
1 Antonio Piña, 37.1 Costa Calvia

39 S. Adrover, 14.98 Opel-Felanitx
LANZAMIENTO DE JABALINA:
1 L. R. Saldobal, 54.7 	 J.A.S.A.

49 Frco. Páramo, 20.80 	 Opel-Fel.
LANZAMIENTO DE MARTILLO:
1 Antonio Garcia, 41.32 C. Calviá

19 Frco. Algaba, 13.26 Opel-Felanitx
21 Victor Martinez, 11.80 Opel-Fel.

Opel Felanitx.
Francisco Algaba.

TENIS TAULA
JUVENILS

El jove equip felanitxer es despla-
çà a Sa Pobla per jugar contra el
Sa Pobla A, un dels dos equips de
la localitat.

L'equip format per Miguel Lau-
dat, Jaume Tomas i Joan Tau ler es
va veure superat pel conjunt local
per un contundent Sa Pob la, 5 -
C.T.T. Felanitx, 1

L'únic punt aconseguit per l'equip
de Felanitx fou de Joan Tau ler, el
qual guanya per un ajustat 1-2 amb
el tempteig de 21-12, 21-23 i 18-21.
Demà diumenge tornen jugar fora,
es desplacen a Palma i esperem
que el conjunt de Felanitx tengui
més sort.

AUTONÓMICA
L'equip format per Joan Tau ler,

Faustino Carmona i Miguel Ginard,
es desplaça a Manacor per enfron-
tar-se al «Joieria Ramon Llu11», els
quals guanyaren a l'equip felanit-
xer per 5-3.

Miguel Ginard, va aconseguir dos
dels tres punts del conjunt de Fe-
lanitx pels resultats: 0-2 (11.21,14-21)
i 0-2 (18-21,11-21). En Joan Tau ler
guanya el tercer punt per 1-2 (21-11,
12-21,18-21). Avui juguen a S'Escor-
xacior Vell amb l'equip manacorer
«Laboratoris Quick».

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

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

iljuiitament tie
FGIaINI IA

EXTRACTE DE LA COMISSIO DE
GOVERN, CELEBRADA DIA 11 DE

GENER DE 1993
S'adoptaren per unanimitat els se-

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

rior.
S'assessora el Sr. Batle en afers

de la seva competencia.
Acaba la sessió a les 2040.

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA
COMISSIÓ DE GOVERN, CELE-
BRADA DIA 2 DE FEBRER DE 1993

S'adoptaren per unanimitat els se-
giients acorns:

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

S'acordà concedir ajuda domici-
liaria al titular de l'expedient núm.
4/93 de Serveis Socials.

S'acorda concedir una ajuda de
90.000 ptes. - per manutenció dels
fills a la titular de l'expedient núm.
6/92 dc Serveis Socials.

S'acorda la contractació d'un re-
coneixement medic per als funcio-
naris i personal laboral d'aquest
Ajuntament amb l'empresa Sanita-
ria de Reconocimientos S.A., per un
import total de 5.500 ptes. per per-
sona.

S'acorda atorgar a la Sra. Gloria
Maria Nicolau Oliver una indemnit-
zació de 47.397 per sufragar els
danys causats al seu vehicle arrel
de la collisió amb unes restes de
fogueró.

S'ZISSCSSOril el Sr. Batle en alei s
de la seva competencia.

Acaba la sessió a Ics 21,15.

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA
COMISSIÓ DE GOVERN, CELE-
BRADA DIA 8 DE FEBRER DE 1993

S'adoptaren per unanimitat els
següents acords:

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

S'acorda la convalidació de l'a-
cord de la comissió de Govern de
data 12-11-90, pel qual es concedí
liicaicia d'obres a la Sra. Maria
Adrover Adrover, per realitzar-ne al
Polígon 32, parcella 47.

S'acorda convalidar l'acord de la
Comissió de Govern de data 03-12-90,
pel qual es concedí ilicència d'obres
a la Sra. Catalina Rigo, Barceló, per
realitzar-ne al Polígon 32, parcel-l a
47.

S'acorda convalidar Vacant de la
Comissió de Govern dc dia 3 dc dc-
sembre de 1990, pel qual es conce-
di liicència d'obres al Sr. Miguel
Juan Roig Grimait per realitzar-ne
al Polígon 31, parcel-ia 434-2.

S'acorda convalidar l'acord de la
Comissió de Govern de clia 17-12-90,
pcl qual es concedí Ilicencia d'obres

Sr. Miguel Juan Roig Grimait per
realizar-ne al polígon 31, parcel-la
434-1.

S'acorda prorrogar el contracte
del lloguer del local de Centre Civic
Cultural de Cas Concos pel termini
d'un any, al preu cie 25.000 ptes.
mensuals, IVA inclòs.

S'acorda encarregar als serveis
tècnics municipals una valoració del
cost aproximat que podria suposar
Ia installació al carrer principal de
sliorta d'un sistema de control de
velocitat dels Vehicles.

S'acorda permetre que deu poli-
cies Locals realitzin 5 hores de ser-
vei, rubb caracter extraorclinari, per
sal de cobrir les necessitats prOpies
Lie Sa • Rua 1993.

acceptar la valoració de
59.202 pies. realitzada per la Corn-
pan5ia d'Assegurances Zurich en re-
lació als desperfectes soferts per un
vehicle que collisiona amb les res-
tes d'un fogueró.

S'acorda la recepció definitiva
les obres de millora i adequació
Ia parcel-la municipal dc Cala Fer-
rera.

S'acorda retornar al Sr. Francisco
Adrover Adrover la quantitat de
3.600 pes. en concepte d'ingressos
indeguts.

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

En cl torn de proposicions, precs
i preguntes, amb caracter urgent i
per unanimitat s'acorcia denegar a
M. POU, S.L., la prórroga

:cia en l'entrega d'un vehicle destinat
a la Policia Local. Així mateix, s'a-
corda per majoria, amb l'abstenció
del Sr. Ltadó, accedir a la sol-licitud
presentada pel Sr. Bartolomé Vend
Coll on demana el canvi de data en
la celebració de la XII PUJADA A
SANT SALVADOR, que passa a ser

.els dies 24 i 25 de juliol de 1993_
Igualrnent, amb la declaració una-
nime d'urgència, s'acorda per majo-
ria, amb l'abstenció del Sr. Lladó,
conceclir al representant de l'Asso-
ciació d'Amies del Poble Saharaui
una ajuda de 30.000 pies. per con-
tribuir a les despeses d'un camió
cisterna.

Acaba la sessió a les 21'46.

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA
COMISSIO DE GOVERN, CELE-
BRADA DIA 15 FEBRER DE 1993

'S'acloptaren per unanimitat els se-
güents acords:

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

S'acorda autoritzar a un grup de
deu venedors ambulants a muntar
en cis •Ilocs que s'indicaran oportu-
nament un mercat a Portocolom
tots els dijous durant els mesos de
juny a setembre.

S'acorcia la incoació d'expedients
per infracció urbanística per la rea-
lització d'obres al polígon 33, parcel-
la 385. i al polígon 32, parcel-la 97.

S'acordii deixar damunt la taula,
pendent d'informe de l'Aparellador
Municipal, la incoació d'expedient
per infracció urbanística per la rea-
lització de les obres del carrer de
Sa Roca • d'En Boira, nilm 37.

s'acurda la incoació d'expedients
per infracció urbanística per la rea-
lització de les obres al c/ Urb. Cas
Corso, solar 101 i al c/ Urb. Lafe,
solar núm. 5.

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

Nueva Funeraria
FLORISTERIA CICLAMEN

E. Mestre, 8 	 Tel. 827386
PARTICULAR

Tel. 	 582904
Tel.	 581188

PRECIOS ECONOMICOS



FELANITX
1■1=■=.1M, 

 
	=I+	

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

reis. 580246 - 581 135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas

• Segons diuen, lo del mercat va
per llarg. Perquè es torni obrir hi
ha tants de problemes que ja no se
sap ben be quan podrà ser. Han
passat ja uns anys des que es va ini-
ciar la reforma. ¡Vaja unarocurrén-
cia! La constructora que . S'e4carre-
gava de les obres ha let ui no ho
Pot agafar una altra fins que els au-
ditors passin comptes... Va per
llarg. I per si la troca no estigués
prou ambullada, molta feina feta
dins la plaça no es correcta segons
Ia normativa actual i, per exemple,
les rajoles no serveixen i s'han
canviar... Amb una paraula, un ver-
tader desastre... Mentrestant els po-
bres placers que queden —al car-
rer— amb un fred que pela les pas-
sen més putes que • Cain. Fa pena
aquesta gent! De cada dia que passa
són menys, perquè molts ja se n'han
adonat que venir a fer plaça es per-
dre el temps i la flavor. Molts--se'n
van per ja no tornar. Senziltliment
Illastimás!

Crec que quan la Plaga des Mer-
cat torni obrir les portes, potser
dins un parell d'anys Ines, ja no farà
ni punyetera falta... Tal vegada ser-
vira per posar-hi pistes d'squash o
jo qué se...

• Dilluns passat vaig rebre la
trista notícia de la mort de doña
Pepita, JOSEFA GARCIA MARTI-
NEZ, viuda de Pla, mare del meu
amic Joan Pla —periodista/pintor-
que va morir a 89 anys dia 28 de
febrer. Un sentiment de condolência
-que faig extensiu als altres fills Jo-
sep Lluís (cateclratic) i Pepita (del
C1DE). El funeral es va celebrar el
passat dilluns a la parròquia de Sta.
Catalina Thomas de Palma. Descansi
en pau.

• El dijous dia 25, a la. Casa de
Cultura, va tenir Hoc l'acte d'HO-
MENATGE a la memòria d'ANTONI
BINIMELIS SAGRERA amb motiu
de complir-se els deu anys de la seva
tragica mort. Un acte molt entra-
flyable que va congregar un cara-
mull de gent de tota lilIa ,així com
el Rector dc la U.I.B. NADAL BAT-
LE, el Conseller de Cultura, una re-
presentació de la Universitat Nehru,
el catedràtic Miguel Barceló, el poe-
ta Biel Mesquida, el també catedra-
tic Llorenç Valverde... Es va mun-
tar una exposició escrits/dibuixos/
objectes damunt aquest personatge
felanitxcr que va consagrar una bo-
na part de la seva existència i dels
seus coneixements al tema de les
cultures orientals. La camera «U-ma-
tic» de l'amic «Santa» no va perdre
calada d'aquest acte que com he dit,
va ser entranyable.

• El domingo en «Es Tbrren.tó»
los pingüinos bajaban de Sant Sal-

vador con bufanda, algunos pocos
valientes aficionados para ver como
el arbitro birlaba un punto al FE-
LANITX ante un MURENSE que
fue muy inferior a los locales en la
2. a parte. Al final UNO a UNO, mar-
có primero BORRAS II, al aprove-
char un despeje en corto del meta
Gost al saltar con un oportuno Fe-
lipe, cuando todos ya daban por
bueno el resultado el «negro 007»,
un total PAYERAS ROCA (les suc-
a el apellido primero, porque es

muy corriente en Muro) se sacó un
penalti de la manga y ¡zas! se vola-
tzió un punto ante un cabreo monu-
mental. Antes los hubo, pero en el
area visitante, pero el colegiado se
hizo el sueco... ¡Que cara, macho!

• En 2.a REGIONAL en «Es Ca-
valier» el CAS CONCOS se vio obli-
gado a ceder un punto en beneficio
del COLONIA, empate inicial CERO
a CERO. Mientras en VILAFRANCA
el S'HORTA regresaba humillado y
con el capazo lleno ¡SEIS „a UNO!
¡vamos, en plan gallo de Morón!
Quien sí sabia dar satisfacción a la
hinchada era el ATCOS. PORTOCO-
LOM que conseguía meterle un DOS
a CERO al LLUCMAJOR, superando-
1 así en el «gol-average» directo. El
partido se disputó en «Es Torren-
tó». 1." tiempo 1-0, gol de FRUTI
y ya en el 2.", a diez minutos del
final, MICHEL establecería el defi-
nitivo 2-0.

• Recibo a modo de invitación
un programa de L'OBRA CULTU-
RAL BALEAR de CAMPOS en cola-
boración con «Sa Nostra» de la CON-
FERENCIA/AUDIOVISUAL que es-
te sábado día 6 va a dar nuestro
amigo JOAN MANRESA, un poeta/
viajero, que lleva el título genérico
«VIATJANT PER JORDANIA, SI-
RIA I TURQUIA», que ja tuvimos
ocasión de escuchar/ver/oir en
nuestra «Casa de Cultura» hace ya
algunas fechas, con el soporte de
música y diapositivas de estos exó-
ticos países. El acto tendrá lugar en
los salones de «Sa Nostra» (Cam-
pos) a las ocho y media. Los fela-
nitxers que se perdieron este acto
cuando tuvo lugar en nuestra Ciu-
tat, ahora tienen una nueva ocasión.
De nada.

• Esperam amb certa impacièn-
cia les finals del VI TORNEIG DE
TRUC ILLES BALEARS que es dis-
putarà eis dies 19 i 20 de març al
restaurant «Brasilia», on una bona

colla de truquers felanitxers
—Maties Vicens i Pere Llompart-
intentaran aconseguir un dels pre-
mis grossos. Al BAR S'ABEURA-
DOR s'està disputant aquests dies
una altra edició d'un CAMPIONAT
DE TRUC a nivell local que, com ca-
da any, organitza En Tomeu per a la
seva nodrida clientelia. Com es fa-
cil d'imaginar, l'ambient es extraor-
dinari i l'animació total. Per cert
que el reportatge que va donar TE-
LEVISIÓ FELANITXERA de l'en-
trega de troteus als guanyadors del
grups «Recreatius Felanitx» i «Bar
S'Abeurador» (previa per la classi-
ficació de les semifinals) va tenir
gust de poc. Ni tan sols va donar
ocasió als felanitxers a conèixer les
paraules que va dir el president de
tots els truquers de les Illes, el se-
nyor Lluís Segura i del seu secreta-
ri Nofre Costa, ni tampoc les del
pintor Toni Lucas durant l'entre-
gai... Però jo poc hi puc fer, ja que

Fútbol Sala

RESULTATS:

Benjamins Grup D:
APA C. S. Allons B, 12 -
Col. Es Liceu A, 0

Aquesta setmana només tinguè-
rem un partit, corresponent a la ca-
tegoria benjamí, que enfronta l'e-
quip B entrenat per Pere Joan al
fluix combinat ciutada d'Es Liceu
A.

Una clotzena de gols a zero fou el
resultat final d'un encontre que si-
tua matemàticament líders i invic-
tes als felanitxers del Play Off D.
La golcjada fou obra de Magi Vi-
cens (7), Juanito, Joan Pere (2), En-
rique i Ramallo. Jugaren Martinez,
Kiko, .Garcies, , Alfredo, Ramallo,
Joan Pere, Magi, Pedro, Bordoy, Je-
sús, Juanito i Enrique.

Avui dissabte visitaran el segon
classificat, el Calvià, en un partit on
hi haura en joc el liderat.

M.T.F.

V GRAN DIADA D'INICIACIO
L'EQUIP A EELANITXER BAR
CAN HIEL CAMPIO.
S'IMPOSA PER 2-1 AL VILA-
FRANCA

RESULTATS:

Semifinal:
APA C. S. Alfons A/B. Can Biel, 6 -
C.D. Portocristo,
APA C. S. Alfons B/B. Can Bici, 0 -
C.D. Vilafranca, 2

Final:
APA C. S. Alfons A/B. Can Biel, 2 -
C.D. Vilafranca, 1

Ëxit rotund de la V Gran Diada
de Futbol Sala, patrocinada pel Bar
Can Biel i organitzada per l'Escola
cle Futbol Sala Felanitx, a la que
l'equip APA COL. ST. ALFONS A/
BAR CAN BIEL es feu amb el colo-
sal trofeu. L'entrega de trofeus tin-
gué Hoc en aquest establiment de la
Via Argentina, on es feren les foto-
grafies de rigor per a la posteritat.

La diada fou perfecta i tots qua-
tre participants donaren una bona
exhibició dc joc. La Banda de Tam-
bors de Portocolom dirigida per Mi-
guel Fuster, hi fou present i aida a
animar l'ambien. La final fou molt

i els locals se'n dugueren
el trofeu. La classificació queda així:

CAMPIÓ: APA Col. St. Alfons A/
Bar Can Biel.

SUBCAMPIO: C.D. Vilafranca.
3er: APA Col. St. Alfons B/Bar

Can Bici.
4rt: C.D. Portocristo.
Els trofeus per als millors juga-

dors foren per Alex Sibot (Fela-
nitx), Toni Mas (Felanitx), Emilia-

no som el responsable. En Bernat
ho sap més que jo i sap el que fa i
el que li convé. Icli)! Que els tru-
quers amb aquest nou campionat
tornen anar revoltosos. I això és co-
sa bona.

Copyright: MIQUEL ANGEL
JUAN GARCIAS

no (Vilafranca) 	David (Portocris-
to)

Els golejadors foren: Alex Sibot
(5), Mateu (2), Emiliano (2), Noel
(1), y P. Uguet (1).

M.T.F.

I Torneig Comarcal de
Futbol Sala Infantil
L'ESC. F. S. FELANITX A I EL
C. AT. PORTOCOLOM
LLUI ;I'ANT 	 Tam.
RESULTATS:

Esc. F.S. Felanitx A, 8 -
Deportivo S'Illot, 1
Esc. F.S. Felanitx B Calmo, 2 -
C. Atcos, PortoColom, 11

A punt de finalitzar la primera
volta, els equips procuren assegu-
rar-se un dels quatre primers Hoes
per a optar al títol. Ara ja només
quedon invictes els Infantils A fela-
nitxers i l'equip de Portocolom.

En cl primer encontre el resultat
fou clarament favorable als locals i
Páramo (3), Cira (2), Domingo (2)
i Pedro Fernandez marcaren els
gols. El gol de l'honor de l'equip vi-
sitant el march Abraham.

L'altre encontre fou guanyat per
l'equip de Portocolom per un filed
2-11 i en volem resaltar els•• setts ju-
gadors Ruben i Santi, que foren pe-
ces clau. Els dos gals locals (Oren
marcats pel pixixi F. J. Ortega.

La classificació queda així:

JGEPGFGC P
E. F.S. Felanitx A 2 2 0 0 12 3 4
Col. S'Algar 	 3 2 0 1 17 9 4
Dep. S'Illot	 3 2 0 1 17 14 4
Col. Arta	 3 1 0 2 5 7 2
E. F.S. Felanitx B 3 1 0 2 6 22 2
C.D. Ariany Cad. 0 0 0 0 0 0 0

M.T.F.

IV Torneo Futbito Sénior
Invierno 93

De nuevo y después de una larga
temporada ausente (debido a la fal-
ta de pistas y para no entorpecer
los torneos escolares) estamos aquí
para informar a nuestros seguidores
y amigos de la marcha de este tor-
neo.

Los equipos participantes son:
Rte. Ca'n Gusti, Bar Mestral, Cha-
pistería J. Roig, Construcciones Si-
marro, Bar Ca'n Blanco, Bar Es Re-
dõs, Clasificados X, The Paks.

Resultados de la primera jornada:
RTE. CA'N GUSTI, 4 -

BAR MESTRAL, 3
Fue el clásico partido de princi-

pio de temporada donde los jugado-
res de ambos equipos estaban faltos
de rodaje. Al empezar el partido
los componentes del CA'N GUSTI
tenían la iniciativa en el juego y en
el resultado, pero ya en la segunda,
la falta de banquillo hizo que baja-
ran el ritmo de juego, cosa que el
Bar Mestral aprovechó para igualar
el resultado, pero la jugada de un

( Passa a la pàg. 7,)'

Els Benjamins B, líders invictes
Voluminosa victòria davant el Liceu A [12-0)



FELANITX 	 7-

FUTBOL BASQUET  

['àrbitre va fer perdre un punt al Felanitx
Felanitx, 1 - Murense, 1

foren les victbries a tercera

Poca gent al «Torrentó». Amb un
fred polar no era per menys, però
al poc públic se li va encalentir la
sang als darrers minuts del partit,
quan l'arbitre Payeras Roca va as-
senyalar un penal a l'equip local, ja
en temps de descompte.

Felanitx:  Matías, Gelabert (Mora-
les), 	Borras, Oliver
(Borrils II). Felipe, Wen ntisar),
Basilio,Caldentey (Sampol) y Costa.

Arbitro: Payeras Roca. Impresen-
table, una calamidad. Enseñó la tar-
jeta amarilla a Basilio, Cerdá, Fe-
lipe, Martorell y roja directa a Bo-
rrás I.

Goles: 1-0 Borrás II, tras un re-
chace 'del meta "(an': . 17). 1-1 'Marto-
rell, de penalty riguroso (min. 94).

INDIGNACION TOTAL
Primera parte con un Murense

más asentado, aunque romo en ata-
que. En la continuación el Felanitx
controló bien la situación, pero se
encontró con Payeras Roca, el co-
legiado, que estuvo a punto de ar-
mar la marimorena, dejando sin se-
ñalar dos claros penaltys a favor
del Felanitx; con signo anticasero.

La verdad es que el equipo de
«Bussi» jugó una buena 2.a mitad y
pudo sentenciar partido, ya que
ocasiones hubo, especialmerite una
de Basilio que se encontró solo ante
el meta visitante que le adivinó el
disparo. Un partido que se hubiera
ganado de no mediar la labor del
inefable trencilla.

MAIKEL.
PROXIMA JORNADA

. •
Preferente.—R iv alidad regio-

rial: SANTANYÍ - FELANITX.
2. a Regional.—«Sa Lleona»: S'HOR-

TA - LLUBÍ.
SANCELLES - CAS CONCOS.
ATCO. BALEARES - ATCOS. POR-

TOCOLOM.

2.a REGIONAL
VILAFRANCA, 6 - S'HORTA, 1

—Mal començaren les coses pel con-
junt del S'Horta, ja que als 90 se-
gons es troba amb un gol en con-
tra. El resultat no reflexa el que va
passar en el terreny de joc, ja que
cl S'Horta no es mercixia perdre de
Lint, i en els últims 20 minuts del
primer temps va dominar la situa-
ció. En cl segons temps el S'Horta
avançà línies i aconseguí acurçar
distancies per mediació de Ian en
treure una falta directa. Demà a les
16 h. S'Horta-Llubí.
JUVENILS

MANACOR, 6 - S'HORTA, 1
Just triomf del Manacor clavant

un S'Horta que no mereixia sortit
tan golejat, ja que durant el partit
llanca tres pilotes al pal. Gol de Ma-
rín a rehot del porter.
CADETS

S'HORTA, 5 - BARRACAR, 4
L'arbitre Sr. Vivancos torna ser

el protagonista en cl camp de Sa
Lleona, ja que abans de  començar
el partit expulsa un jugador local

per fer-li una observació. El domini
del joc fou dels locals i les poques
ocasions que tingué l'equip visitant
acabaren en el fons cle la xarxa de-
fensada per Capó. Gols de P. Bonet
(2), T. Roig (2) i Felipe.
BENJAMINS

S'HORTA, 9 - S. FRANCESC,
El resultat reflexa lo que va pas-

sar en el terreny de joc, el S'Horta
domina durant els 50 minuts, inclús
poguent augmentar el nombre de
gols. Gols de A. Gonzalez (3), Da-
vid de la Puente (3), José Luis (2) i
Carles.

HA MORT UN EX-JUGADOR
DEL S'HORTA

El jove Antoni Adrover Vailbona,
de 23 anys d'edat, natural de Calon-
ge, morí la matinada de diumenge
passat, a causa d'un accident de cir-
culació, a la carretera que uneix
Campos i Santanyí. Toni Adrover
havia jugat a la categoria Infantil i
Juvenil del C.D. S'Horta. Descansi
en pau el bon amic.

IV Torneo...
(Ve de la pàg. 6)

veterano (Mateo Vadell) dio la vic-
toria a su equipo.

Cabe destacar la deportividad que
demostraron ambos equipos, cosa
que es de agradecer.

BAR CA'N BLANCO, 3 -
BAR ES RED:5S, 5

• Partido,igualado, pero los de ES
REDÕS aprovecharon todas las Oca-
siones de gol. Contrariamente BAR

'CA'N BLANCO, pecó de conformis-
mo a causa de la segunda tarjeta
amarilla que recibió un jugador que
tuvo que abandonar el terreno de
juego. Pero en los primeros encuen-
tos es lógica la falta de entendi-
miento entre los jugadores. Espera-
mos que no se desanimen.

CONSTRUCCIONES SIMARRO, 7 -
CHAPISTERIA J. ROIG, 6

Encuentro jugado muy intensa-
mente por ambos equipos. No hubo
incidentes, aunque se mostraron dos
tarjetas amarillas al equipo de SI-
MARRO y una a los chapisteros.

El partido en un principio fue do-
minado por el CHAPISTERIA J.
ROIG, pero cometieron el pequeño
fallo de dejar desmarcado al juga-
dor Tomeu Vidal, el cual anotó 6
tantos de los 7 de su equipo. De
momento es el máximo goleador del
torneo.
CLASIFICADOS X, 1 _ THE PAKS, 3

Los componentes de THE PAKS
presentaron un equipo improvisado
y sin cumplir todas las normativas
exigidas por el Reglamento, cosa
que no favorece en nada el buen se-
guimiento del torneo. Es de esperar
que en el próximo partido esté todo
resuelto. Dejando esta an omalia
aparte, su juego fue superior a sus
oponentes y disfrutamos de un buen
encuentro. El resultado final hace
justicia a lo que fue el partido.

El Comité

RESULTATS
Cadets:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 51
SON CARRIO, 	 29
Juvenils:
SANTANYI,	 67
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 70
Senior femení:
LLUCMAJOR B.C., 	 57
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 29
,Seniors masculí:
PALERM PORRERES, 	 71
JUAINCCAPO/AUTOC. GRIMALT, 46
III Divisió:
AUTOCARES GRIMALT, 	 66
COSTA CALVIA, 	 59

COMENTARI
En partit jugat el dimecres, dia

24, eis CAliETS k.superaren 'el Sbn
Carrió gracies a una extraordinaria
2. part. Els primers 20 minuts fo-
ren favorables als visitants, per 19-
23 i els felanitxers feren un joc im-
precís, nerviós i poc efectiu. Pew
els jugadors de Tao' i Tolo, a par-
tirdel minut 5 del segon temps, can-
viaren totalment i lograren un quasi
be increïble 32-4. Esteve Adrover fou
el jugador més destacat pels 16
punts anotats i pels molts rebots
capturats.

Vaja partit el dels JUVENILS a
Santanyí! Finalment guanyaren un
encontre en el que tingueren més
temps" perdut que guanyat. Fou un
partit desagradable, amb mal joc,
moltíssimes faltes i tècniques (75),
interrupcions constants i un arbi-
tratge per posar dins unes vases.
Quin desgavell! Afortunadament,
quan ja la situació era ben preocu-
pant (60-53, en el m. 35), arriba la
fase mes efectiva per part del Joan
Capó. La feina fou rematada per
Llàtzer Mendez, autor d'una ,jugada
de 3 punts, a pocs segons de l'aca-
bament.

Les FLMINES, a Llucmajor, fo-
ren superades sense crear gaire di-
ficultats. El resultat del descans
era de 25-15. Les felanitxeres comp-
taren amb pocs efectius per a
aquest encontre. - Una vegada més,
Carme Vivancos (21 punts) va ser
la millor anotadora del partit.

L'equip SÉNIOR MASCULf pa-
teix una crisi de resultats i encaixa
Ia 6. derrota consecutiva. Dins Por-
reres no va bastar l'excellent 1."
part. Moments abans . del descans
guanyaven per 24-25. Els porrerencs,
en el segon temps, posaren la direc-
ta i aconseguiren un avantatge su-
perior als 20 punts. Alguns jugadors
felanitxers no varen jugar com en
ells es habitual, però Xisco Adrover
ou el millor del partit autor de 25
rebots i anotador de 20 punts.
A TERCERA tornaren les victè-

ries. L'Autocares Grimait supera, ai-
tic cop al Costa de Calvià, en un
partit dominat des ci 'el principi fins
a la fi. Pere) el moment 'clau fou
quan, a manca d'un minut els visi-
tants s'havien acostat perillosament
a 3 punts i els arbitres pitaren clues
tècniques als visitants. Ja era hora
que alguna decisió arbitral ens afa-
vorís una mica! Entre la bona feina
de tots els jugadors, no es pot dei-

xar cle mencionar l'excepcional ac-
tuació de Guillem Amengual (28
punts i 24 rebots, a un partit de fa-
se final de 3.").En resum, un impor-
tant triomf que aixeca la moral i
que encara deixa qualque opció a
aconseguir una plaça per la Fase Fi-
nal de Balears.

ANOTADORS
Cadets.—Esteve (16), Florian (13),

P. M. Obrador (10).
Juvenils.—R. Boyer (16), Cesar

(16), C. Guerrero (16), A. Veny (9).
Seniors masc.—X. Adrover (20),

B. Siilva (7), Gaspar (6), Pep Sán-
chez(6).

SOiors fem.—C. Vivancos (21), J.
Mardos (3).

JI/ Divisió.—G. Amengual (28), R.
Llád6 (20), Obrador (4), Rigo (4),
Oliver (4), Fullana (4), Julia (2).

AQUESTA JORNADA
Tendra un únic desplaçament,

l'Autocares Grimait ha d'anar a
Llucmajor, un partit de 3.a •

A la jornada de dissabte, els ca-
dets rebran el Bàsquet d'Inca i els
juvenils l'Imprenta Bahía 4 en el
darrer encontre de la 1.a fase).

Diumenge han de venir els dos
equips del Sant Salvador d'Arta,
tant en seniors fern., com en seniors
masculins.

Esport Escolar
Resultat dels equips felanitxers

de bàsquet, a la competició comar-
cal:
Felankx (25-2-93) Alevi 'ono&
Joan Capó «Aoill - Sant Alfons, 23
Joan "Capó «Bo, 2 - Cala d'Or, 37

femení:
Joan Capó, 20 - Sant Alfons, 10
Alevi masculí:
Joan Capó, 41 - Sant Alfons, 12
Infantil masculí:
Joan Capó, 31 - Sant Alfons, 44
Campos (27-2-93) Benjamí femeni:
S'Algar (P. Colom), 4 - Joan Capó, 16
Alevi femení:
Patronat Campos, 6 - J. Capó B, 21
Alevi masculí:
S'Arenal, 18 - Joan Capó «Bo, 7
Infantil masculí:
S'Archal, 53 - S'Algar (P. Colom), 23
F. J. Ballester, 30 - Joan Capó, 27

La ''jornada del dissabte, 6 de
mare, • s'ha de celebrar, a Felanitx,
a les Pistes de Sa Mola i del Collegi
Joan tapó i consta de 9 encontres.

LARRY CISTELLES

VIDEO-REPORT

Jaume Andreu
Reportajes en video.

Reportajes industriales.

Montajes para aficionados

Montajes de S-8 (cine) a video.

Fotografías (de video a foto).

Ci." Major, 17	 Felanitx

VENf)0 BARCA POLIESTER, de
3'40' m. con palos, velas y orza.
70.000 ptas.
Informes: Tel. 617679.
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I.
Co!oms a la Sala

EL PLE DE DILLUNS: MALLORCA
SOLIDARIA, ELS ABOCADORS,

ELS FEMS I LES
RESPONSABILITATS.

Dilluns hi va haver Ple Ordinari.
Poca cosa important, per?) una ini-
ciativa de CALS va prosperar, la
iniciativa d'adhesió dc l'Ajuntament
de Felanitx a la campanya MA-
LLORCA SOL ID ARIA, CAP EL
0,7%. L'any passat aconseguírem un
milk') de pessetes pel Tercer Món,
va ser a canvi de votar un pressu-
post que no era del nostre gust,
per() va valer la pena malgrat es
pugui dir que era una solidaritat
per força. Enguany la nostra inicia-
tiva s'ha acceptada per destinar un
milió i mig de pessetes al Tercer
Món, que ve a ser un 0,3%. :Hem
d'esperar que aquest bon comença-
ment tengui ja continultat,:pettr,de
llamentar l'abstenció del Sr. geadó
que no creu en la solidaritat cie part
de l'Ajuntament i segons explicà la
iniciativa de donar desti a la dota-
ció de 1992 va esser seva. No ente-
nem res.

Passant als abocadors, segons ens
informà el grup de govern del PP
dins aquesta campanya de neteja
d'abocadors no hi entren els aboca-
dors espectaculars que són el de Sa
Punta damunt Sa Cova Gran, el se-
gon Puig de Sa Lleona i el de l'en-
trada de Portocolom. Segons infor-
macions del PP a aquest darrer abo-
cador, el darrer que l'ha fet créixer
ha estat l'Ajuntament de Felanitx.
Com sempre l'Ajuntament dóna
exemple als ciutadans. .

Dilluns presentarem una mod() ur-
gent per demanar que es reconside-
ri el sistema elegit de la crernació

de tots els ferns de Mallorca i op-
tar per solucions que sigui possible
el compostatge, el reciclatge i la re-
cupració de matèries primes i, so-
bre tot, reconsiderar un pressupost
que ha augmentat el 76% del cost
inicial i quasi arriba als 11.000 mi-
lions de pessetes que, naturalment,
haurem de pagar els ciutadans. Els
del PP i Independents (?) no ho
consideraren - urgent i no va prospe-
rar la mode). Ho duran al proper
Ple després d'escoltar les raons dels
que han fet el projecte de la planta
incineradora de Son Reus. Conven-
dria escoltar altres raons.

Preguntat el Batle per la Metica-
cia de la gestió municipal, el no re-
soldre les peticions dels ciutadans

les responsabilitats que hi ha dar-
rera aquesta manera d'obrar, el
Batle va contestar que no sabia qui
era el responsable. Va bé saber-ho
i no es gens extrany que les coses
vagin com van.

Blocs de l'atzmr '-
Loteria Primitiva

Dissabte 27: 14-18-30-40-45-19
C-27 R-5

Dijous 4:	 1-14-20-29-40-45
C: 12 11-9

Bono Loto
Diumenge - 28: 13-18-19-34-38-13

C: 3
Dilluns 1:	 10-15-18-25-28-33

C: 21
Di ma r. 2:	 3-14-15-20-23-39

C: 45-
Dime. 3:	 9-10-11-i 9-90-99

C: 29

Reintegrament: 0

Adoració Nocturna (Secció de Fe-
lanitx)

Comunitat de Religioses Teatines
Club Taurino
Club d'Esplai de Felanitx
Comunitat Parroquial
Casa de Extremadura
Comunitat de Religioses de la Ca-

ritat
Conferències de Sant Vicent de•

Paül
Comunitat de Religioses Trinità-

ries
Residents de la Tercera Edat a

Ia Casa Hospici Hospital
Club Deportiu Felanitx
Associació de la Tercera Edat

d'Es Carritx6
Centre Cultural de Felanitx
En una sessió plenaria passada el.

Grup Socialista ja va advertir al
Grup Popular que aquests escrits
havien tengut entrada a la Sala.
Amb una simple consulta del llibre
de registre s'hagués pogut confir-
mar la nostra informació.

Tots ens hem d'assabentar bé pri-
mer abans de Ilançar una informa-
ció. D'acord; però el Partit Popu-
lar hauria d'esser el primer en prac-
ticar aquesta norma tan saludable.

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

PSOE El Grup Socialista a l'Ajuntament informa
El Partit Popular va publicar una

nota al número del dissabte passat
del setmanari «Felanitx» sobre la
petició de la Llar del Pensionista
per tal que Mossèn Bartomeu Quet-
glas sia declarat fill predilecte de
Felanitx. En ella s'afirma que no
ha tengut entrada a la Sala cap es-
crit d'entitats civiques o culturals
del municipi que donin suport a la
iniciativa de la Llar, condició indis-
pensable, segons el reglament, per-
qué la cosa pugui tirar endavant. El
Partit Popular demana al Partit So-
cialista que «abans de llançar una
informació se n'assabenti bé pri-
mer».

Ida 136,, el Grup Socialista de l'A-
juntament vol fer públic que el dia
16 de juliol de l'any passat varen
tenir entrada a la Sala, passant na-
turalment pel registre de la casa,
escrits de les entitats que relacio-
nam a continuació sollicitant que
Mn. Quetglas sia declarat fill pre-
dilecte:

Associació de la Tercera Edat de
S'Horta

Creuada de l'Amor
Confraria de Pescadors
Associació de la Tercera Edat de

Portocolom
Comunitat de Pares Teatins
S'Estol d'Es Gerricó
Associació de Dames de la Cari-

tat
Coliegi «Sant .Alfons» d'EGB

OPEL -So- 	 OFERTA ANIVERSARIO
ASTRA

Reg ala
AUTOMOVILES

Miguel Julià Maimó

• Descuento en Factura.
• Radio-Cassette Opel.
• Juego de Alfombras.
• Caja Lámparas de Repuesto.

Y además un regalo a elegir:
• Un viaje 2 personas.
• Cheques gasolina.
• Una video consola.
• Un Televisor Sharp 14"




