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Projectes municipals de cara a la
promoció firal

El regidor Sebastià Lladó, en un
contacte que va tenir no fa gaire
amb els mitjans de comunicació, re-
vela la intenció de l'Ajuntament de
vitalitzar la fira de maig amb una
mostra agrícola. Aquesta mostra es
muntaria al recinte del Parc de La
Torre i durant un cap de setmana
propiciaria l'exhibició i promoció de
productes del sector agropecuari
així com de maquinaria i d'altres
elements auxiliars del ram.

Per altra banda i ja de cara a l'es-
tiu i a Portocolom, es preveu la ce-
lebració d'una fira nàutica amb una
atenció especial per l'embarcació de
segona ma. Aquesta manifestació,
donades les característiques del sec-
tor riautic del Port, podria assolir
certa relevancia si aconseguia aglu-
tinar els interessos convergents de
l'oferta i demanda de la zona coste-
ra de llevant i mitjorn, potencial-
ment importants.

Llompart
El passat dissabte dia 6 de març

es va inaugurar la temporada ciclis-
ta amb el I Gran Premi Polígon In-
dustrial de Manacor, amb 68 parti-
cipants.

El Club Ciclista Felanitx hi va
acudir amb diversos corredors, els
quals tingueren una notable actua-
ció, ja que aconseguiren colocar-se
tres d'ells entre els deu primers de
la general, a més d'unes excellents
classificacions dins les seves respec-
tives categories.

La prova va resultar molt dura
pel fort ritme imposat pel grup des
de la primera volta.

Els gairebé 30 km de la prova es
realitzaren en 39 min., a una mitja-
na de 39'3 km/h.

Els corredors felanitxers varen es-
tar en tot moment en els primers
llocs, i en finalitzar la classificació
general va quedar de la següent ma-
nera:

5è. Santos Santos Moya
86. Antoni Oliver Bordoy

lOè. Juan Alcariiz, ex aequo amb
els 13ens. Emilio Llopis, Guillermo
Oliver i Lucio Aceituno.

Per categories:
En af. La: 5è Santos Santos; 7è

Antoni Oliver; 10è Lucio Aceituno.
En vet. esp.: 2n Juan Alcariiz; 5è

Emilio Llopis.
En vet. A: 4t. Guillermo Oliver.

Hem de destacar l'exceHent actua-
ció d'Antoni Oliver, el qual en la
seva primera cursa va aconseguir
una molt bona classificació, tot en-
trant en esprint final a la tercera
posició.

C.C. FELANITX.

El pvesident
Cafiellas visità
Portocolom

Dimecres de la setmana passada,
el president Gabriel Cariellas, i el
Conseller d'Obres Paliques i Orde-
nació del Territori Jeroni Saiz ana-
ren a Portocolom amb la finalitat de
visitar les obres duites a terme per
l'esmentada conselleria durant els
darrers vuit anys.

Aquestes obres, per un import de
98 milions de pessetes, s'han localit-
zat a la zona del Rivet& en els nous
.pantalans» móvils de la riba del
carrer Pescadors i en millores al
moll comercial.

La visita s'inserí dins una revisió
que es féu de les installacions por-
tuaries de la zona de llevant i mit-
jorn.

Xerrada sobre
fertilitzants a Son
Mesquida

Pels qui Hegesquin aquest setma-
nari el divendres dia 12, els infor-
mam que aquest dia, a les 8 del ves-
pre, al Centre Social de Son Mesqui-
da i organitzada per l'entitat «Tot
Camp», tindrà Hoc una xerrada a
càrrec de l'enginyer tècnic agrícola
Joan Juan Roig, sobre el tema de
la fertilització.

El ponent parlara de nocions ge-
nerals de nutrició vegetal, del paper
de l'aigua i dels inconvenients de la
seva salinitat i especialment de la
fertirrigació, així com dels elements
secundaris i microelements de cara
a l'adobament de la terra.

Hi són convidats tots els pagesos
i d'altres persones interessades.

)tk

La mort de Josep M.  Llompart el passat dia 28 de gener ter-
ceja en el curs d'un moviment de reconeixement popular vers la
seva persona tot just encetat. Sota la proposta de vint-i-sis enti-
tats civiques del nostre país i al clam de «grades Llompart», ha-
via començat l'homenatge a Josep M.  Llompart amb la «intenció
de difondre l'obra de l'escriptor, i Lambe la seva dimensió huma-
na, personal i cívica». Tot un grapat d'iniciatives and quallant
malgrat el seu decés sobtat, aquestes iniciatives s'han o s'aniran
materialitzant al llarg d'uns mesos.

Una d'aquestes manifestacions és l'exposició itinerant que s'i-
naugura avui a Felanitx i que abraça gairebé tots els aspectes
de la personalitat i la vida de Llompart: els anys d'estudiant, la
seva vida familiar, l'activitat literaria, el seu treball i magisteri.
El Centre Cultural de Felanitx es qui ha gestionat el muntatge
d'aquesta mostra que restarà entre nosaltres, a la Casa de Cul-
tura, fins el proper dia 21.

El Setmanari Felanitx no vol esser-ne absent de l'homenatge
a aquest «home que ha fet país» i aprofitant el sojorn de l'expo-
sició entre nosaltres, ofereix als lectors aquest número dedicat a
Llompart, en el que alguns collaboradors glosen la personalitat i
l'obra de J.M.a Llompart.

Així, doncs, amb una admiració profunda i un agraïment im-
mens ens unim a aquest clam popular vers el record —car, ma-
lauradament, ja no es possible vers la persona— d'aquest manor-
qui exemplar. Gracies, Llompart!

(Pdgines 3, 6 i 7)
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Dis. 13 St. Roderic
Diu. 14 Sta. Matilde
Dill. 15 Sta. Madrona P
Dim. 16 St. IIeribert
Dim. 17 St. Patrici
Dij. 18 St. Ciril de Jer.
Div. 19 St. Josep

LLUNA
Quart minvant dia 15

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

Palma - Felanitx des de l'esta
dó: Dies feiners, a les 8 (excel,-
te dissabtes) 9,30, 13 1545 1 1930
n. Diumenges I festius, a les
?,30, 15,45 i 20.30 h.

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

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

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

Cala d'Or - Felanitx: A les 18'30
h., excepte dissabtes I diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

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

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

TAXI FELANITX Tel. 582388

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

APOTECARIES DE TORN
Dissabte
D iumenge:
Di lluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres -

Jaume Rotger
Amparo Trueba
Cat. Ticoulat
Francesc Piña
Gayb-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

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

581715 - 580051 - 580080
Servei mbd1c d'urgències 580254
Guitrdia Civil MON
Servei de grua: 827474'
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 202222

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
MOTOS

Yamaha 250 E (P1-At')
Honda 750 CBX (PM-AC)
Vespa 150 (PM-AX)

Yamaha 750, Teneré
Beneili-250
(iilera KZ-125
Suzuki Ldo 75 (PM-AJ)

CICLOMOTORES
Derbi Scooter
Peugegt, 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

FELANITX

FELANITX
Scunanart d'aitLressos locals

PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral	 2.125
Semestral a fora 	 2.325

AIGUA
Vos comunicam, que a la fi s'ha

pogut posar al cobrament els rebuts
de l'aigua pertanyents al Ir seines-
Ire de l'any 1992. Aquests rebuts ja
venen augmentats amb el canon or-
denat pel Govern Balear, el qual su-
posa un increment en les quanties
a pagar, així mateix a causa del nou
modelatge, possiblement hi haura
algun error, per la qual cosa es de-
mana als ciutadans, que, una vegada
pagats els rebuts, passin per l'Ajun-
tament, per tal de regularitzar les
incicFmcies.

Per a orientació de la interpreta-
ció del canon del sanejament d'ai-
giies, es recorda que segons l'article
8 de la Llei 9/1991, de 27 de novem-
bre, reguladora del canon de sane-
jament 	 diu el següent:
ARTICLE 8 — QUOTA

1.—La quota del canon de saneja-
ment sera constituïda per la suma
de la quota variable i la quota fixa.

2.—La quota variable sera de 2450
pcssetcs el metre cúbic.

3.—La quota fi es determinara
mitjançant l'aplicació dels correspo-
nents elements tributaris d'acord
amb les TARIFES MENSUALS se-
giients:

A.—Tarifa domestica: Per cada
habitatge, 320 pessetes.

13,—Tarifa industrial: B.1.—Tarifa
hotelera:

B.1.1.—Per cada plaça en establi-
ment hoteler o similar, de 5 estre-
lles o categoria equiparable, 320 pes-
setes.

B.1.2.—Per cada plaça en establi-
ment hoteler o similar, de 4 estre-
lles o categoria equiparable, 240 pes-
setes.

B.1.3.—Per cada plaga en establi-
ment hoteler o similar, de 3 estre-
lles o categoria equiparable, 160 pes-

B.1.4.—Per cada plaga en establi-
ment hoteler o similar, de 2 estre-
lles o categoria equiparable, 120 pes-
setes.

B.1.5.—Per cada plaça en establi-
ment hoteler o similar, de 1 estre-
l la o categoria equiparable, 80 pes-
setes.

B.2.—Restaurants, cafeteries i
bars:

B.2.1.—Per cada establiment on
es desenvolupi la indústria de res-
taurant, 2.400 pessetes.

B.2.2.—Per cada establiment on es
desenvolupi la indústria de cafete-
ria, 1.600 pessetes.

B.2.3.—Per cada establiment on es
desenvolupi la indústria de cafe o de
bar, servint o no menjars, 1.000 pes-
setes.

Les quotes d'aquesta tarifa tenen
caracter de tarifa minima, i són no-
més aplicables quan la quota que
correspon a aquestes indústries, si
els diferents calibres de compta-
dors d'aigua de la tarifa B.3 són
inferiors. En el cas contrari sels
aplicara la tarifa B.3.

B.3.—D'altres activitats comer-
cials, industrials, professionals o
econòmiques en general, no com-

preses en les tarifes anteriors.
B.3.1.—Amb comptador de calibre

no superior a 10 mm, 400 pessetes.
B.3.2.—Amb comptador de calibre

superior a 10 mm i que no passi
de 13 mm, 1.000 pessetes.

B.3.3.—Amb comptador de calibre
superior a 13 mm i que no passi
de 20 mm, 1.600 pessetes.

B.3.4.—Amb comptador de calibre
superior- a 20 mm i que no passi
de 25 mm, 4.800 pessetes.

B.3.5.—Amb comptador de calibre
superior a 25 mm i que no passi
de 30 mm, 8.000 pessetes.

B.3.6.—Amb comptador de calibre
superior a 30 mm i que no passi
de 40 mm, 12.000 pessetes.

B.3.7.—Amb comptador de calibre
superior a 40 mm i que no passi
de 50 mm, 24.000 pessetes.

B.3.8.---Amb comptador de calibre
superior a 50 mm i que no passi
de 80 mm, 60.000 pessetes.

B.3.9.—Amb comptador de calibre
superior a 80 mm, 70.000 pessetes.

C.—Quan en un mateix local coin-
cicleixin distintes activitats, s'apli-
carà per a totes elles la tarifa Ines
elevada.

4.—Les quotes especificades als
apartats anteriors són incompati-
bles entre si.

5.—Tant la quota variable regula-
da en el número 2 d'aquest article,
com les tarifes establertes en el nú-
mero 3, poden ser moclificcles per
les Lleis de Pressuposts Generals de
Ia Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

ARTICLE 9 -- BONIFICACIÓ
1.—S'estableix una bonificació

setanta-cinc per cent de la quota fi-
xa corresponent a habitatges quan
el ccntribuent no disposi d'ingres-
sos anuals atribuïbles a la unitat fa-
miliar superiors al salari mínin in-
terprofessional multiplicat pel coe-
ficient 1'25. Als efectes de l'aplica-
ció de la bonificació esmentada,
quan en una unitat familiar es reu-
neixi ales d'un in2rés, el més elevat
es computara pel seu valor integre
els restants ingressos de la unitat
familiar pel cinquanta per cent del
'Cu valor.

2.—La bonificació es farà efectiva
mitjançant el descompte en cada re-
but de les quantitats que siguin
procedents.

3.—Reglamentàriament s'establi-
ran els requisits per a la justificació
dels ingressos anuals de la unitat fa-
miliar.

Feim especial atenció amb l'arti-
cle 9, el qual representa una impor-
tant disminució amb el cost de la
quota del canon, als que reuniran
les especials condicions.

FIRA DE FANG A MARRATXI
Ha estat remesa a aquest Ajunta-

ment la informació relativa a la IX
Edició de la Fira del Fang a Mar-
ratxí.

Vos comunican que l'esmentada....
Fira, estarà muntada fins dia 14 d'a-
quest mes.

L'EMBARCACIÓ AL MOLL
DE PORT OCOLOM

Aquest Ajuntament ha facilitat a
la Direcció General de Ports el solar
municipal de la República Argenti-
na, per a la possible ubicació i cust5-
dia de l'embarcació que hi ha da-
munt cl moll de Portocolom. Agues-
ta era la condició previa que dema-
nava la Direcció General, per gestio-
nar clavant el Poder Judicial el tras-
llat dc la molesta embarcació. Espe

-rem que aquestes gestions ciuguin
corn a conseqi:Cmcia la seva retirada
definitiva.

FIRA DEL MES DE MAIG
Amb motiu de la Fira del mes de

maig, es prepara una mostra agrí-
cola, la qual es farà al Parc Munici-
pal, durant els dies 7, 8 i 9. Totes
aquelles persones interessades en
participar-hi amb els seus produc-
tes o maquinaries es•poden.posar,en
contacte amb l'Ajuntament.

ABOCADORS
Seguint la línea marcada per re-

duir la contaminació del nostre ter-
n:e amb abocadors incontrolats, es
recorda que els electrodomèstics
que es vulguin eliminar, es retira-
ran a domicili el Ir i 3r dissabte de
cada mes, per la qual cosa s'ha de
comunicar a la Policia Local, al te-
!fon 58 22 00.

CAMPANYA DE DESRATITZACIÓ
Vos recordam que. totes aquelles

persones interessades en obtenir
material per a la clesratitzaciC, po-
den passar per les depencF..mcies
Ia Brigada Municipal, situades de-
vora l'Auditori Municipal, de di-
¡Ions a divendres de 10 a 12 h.



RESTAURANTE BRISAS
PZA. CAS CORSO	 PORTOCOLOM

Los sábados y domingos (mediodía y
noche) pone a su disposición los menús
especiales de la casa:

SABADO día 13: Sopa rellena, Conejo con cebolla o Pato a la
naranja, Pudding de la casa, 900 ptas.

DOMINGO dia 14: Boullabaisse, Lechona asada o Lomo çon,
col, Greixonera de brossat, 900 ptas.

Especialidad en cocina. mallorquina

FELANITX

crinicie Llompart
Damiant un ark e de Juse M. Lionipart 	 E Josep Maria [Impart i la nostra vida cultutal

Em demanen una conaboraci6 per
al número especial del setmanari en
bomenatge al senyor Josep M. Llom-
part i, a hores d'ara, ja no és gens
facil trobar un tema ineclit sobre
la scva personalitat. En Llompart va
desplegar una activitat rica i varia,
per?) han estat- molts els papers pu-
bucais rect.ntment que l'han .t.racta-

- dz.“.1a en les seves cliveys facules.
Hi pesen, a nies, les . ,neves .pr6-
Pit:5 • limitacions:- aixf, per exemple,
no me consider gaire capacitat per
a comentar la seva obra poètica,
possiblement el caire que en el fu-
tur li sera més valorat.

En casos com el present, solem
recórrer als records personals. So-
bre aix5 pue dir que, dels que
guard d'En Liompart, el que m'ha
romas més viu es el d'una Iliç6 que
va impartir sobre el concepte de di-
glòssia (1) i els prejudicis a traves
dels quals aquella situació se mani-
festa.

La lliçó fou impartida oralment, i
el diseurs oral esta sotmes a la ser-
vitud de tot art efímer. Prou ho sa-
bem els qui tenim per professió l'en-
senyança impartida a través de clas-
ses escolars. Pers afortunadament,
no fa gaire, vaig localitzar, grades

l'eficacíssim catàleg de la Bibliote-
ca March, un escrit d'ell on exposa,
amb poca variació, el contingut de
Ia Iliçó, amb l'avantatge de la preci-
sió, el rigor, l'orde i la profunditat
pròpies dels bons textos escrits.
L'article du per títol Joan Alcover i
la diglòssia i aparegué al n.° 657 de
la revista «Lim>, el març del 1976.

En aquest article, En Llompart,
demostrant una capacitat d'anàlisi
envejable, analitza la poesia, ben co-
neguda, de Joan Alcover titulada
La llengua patria (2). El poeta s'hi
llamenta d'haver donat eis seus
anys millors «a la musa castellana»
i se consola amb l'esperança de po-
der donar encara qualque cosa a l'al-
tra, la pròpia, la més estimada. Un
lector no dotat de la perspicacia
d'En Llompart i de la seva compren-
sió  del fet diglõssic fàcilment cau-
ria en la trampa de veure-hi l'acti-
tud rites adequada que un escriptor
pot adoptar davant la llengua ma-
terna. 1 cal advertir clue el primer
capturat per aquesta trampa era el
poeta mateix.

N'Alcover compara les dues llen-
gües, castellà i catalã, respectiva-
ment a les dues esposes del patriar-
ca Jacob:
«si altra esposa fou ma Lia,
ella sera ma Raquel».

Els lectors poc familiaritzats amb
la IlistOria Sagrada veuran fàcil-
ment en el símil una situació de bi-
lingiiisme ordenat ben assumida: el
poeta s'haurà valgut indistintament
de les ducs llengües. Tant de pes fa
una com l'altra.

Però el qui coneix una mica de
prop la història de Jacob, sap que
els lligams que l'unien amb cadas-
cuna de les esposes eren ben dis-
tints: els sentiments l'inclinaven cap

Josep A. Grimait

a Raquel, per?) Lia es la fecunda, la
poderosa. En Joan Alcover coneixia
prou la Bíblia perque una diferencia
tan significativa no li passas per alt.
La valoració de les ilengües. , dories,
no es equiparable: una Ilengua, la
castellana, és Lia, respectada, fecun-
da, imposada, activa, poderosa;.l'al-
tra, _la catalana, és Raquel, esiima-
da,. no- tan fecunda, desitjada, passi-
va, ESplendida revelació
mentalitat cligISssica: el casteila
la Ilengua del profit, de la utilitat,
del poder (recordau allò de ola
lengua del imperio»?); el català ho
és del sentiment, del cor. Els socio-
lingüistes saben prou be, però, que
una llengua i una cultura no poden
viure només d'amor. Si una llengua
no es present a tots els ambits de la
vida, pública i privada, sense exclou-
re'n cap, a la llarga esta condemna-
da a la desaparició.

El poeta Joan Alcover reacciona
prest contra l'error. L'any 1908 do-
nova a conèixer la poesia L'espurna,
on l'actitud respecte de la liengua
prZ)pia es tan diferent que ve a es-
ser oposada a la de nou anys abans:

«ella té notes de clarins. Sonem-los;.
despertem els titans que en l'ombra

[jauen
de l'esperit; sonem-los; si ens

[escupen
els filisteus des de les altes torres,
sonem-los, i cauran.»

Entre nosaltres la situació de la
Ilengua catalana ha millorat, al-
menys damunt el paper. També va
canviant l'actitud de la població res-
pecte de l'idioma. PerS encara li es-
cupen filisteus des de les altes tor-
res. Els governants, els d'aquí i els
d'allà, els grups de pressió, molts de
mitjans de comunicació, etc. estan
clisposats a consentir que el català
faça el paper de Raquel, mentre la
llengua de l'estat continuï fent de
Lia. Qualsevol intent d'alterar la
pauta provoca les reaccions més
irritades. Se tolera una situació di-
glOssica, per quan hi ha un intent
seriós de sortir-ne, vénen les mani-
festacions i, si cal, els recursos da-
vant el Suprem.

Es important que els qui ens sen-
tim inquiets pel futur de la llengua,
precisarnent perquè coneixem la se-
va importancia decisiva per a sub-
sistir com a poble, hauríem de tenir
sempre present aquesta lliçó.

(1) Entenem per diglòssia la si-
tuació d'una collectivitat on un idio-
ma (la Ilengua A) es emprat per a
funcions elevades, nobles (docu-
ments oficials, discursos, premsa,
cinema, radio, televisió, ensenyança,
investigació, generes literaris alts,
etc.), i un altre (la llengua B) per a
funcions baixes (usos familiars,
folklore, teatre «regional», etc.). En
línies generals, crec que podem dir
que el català ha exercit el paper de
llengua B (amb diferencies impor-
tnts segons els llocs i les èpoques),
des del segle XVI ença.

Ben mirat, si puc presumir de
qualque cosa es d'haver seguit el
moviment cultural desplegat a la
nostra població durant els darrers
quaranta anys. A traves del Centre
d'Art i Cultura, que tan bona feina
va fer, i mes tard en la Fundació
Cosme Bauça, moltes persones, avui
'clesaparegudes, que han deixat un
nom dins el mún cultural, varen pas-
sar per Felanitx per col-laborar en
la tasca de recuperació de les nos-
tres senyes d'identitat collectica.

En Josep M. Llompa.rt, el diven-
dres de Passió de l'any 1959, un 20
de març, va dir el Pregó de Setmana
Santa en un acte que va tenir lloc,
com sempre, al Convent de Sant
Agustí. Hi va tenir una intervenció
brillant la Capella Teatina, dirigida
aleshores pel P. Guillem Saletas.

En temps de Nadal del mateix
any, En Llompart va assistir a un
acte no autoritzat ni de prop fer-hi,
que se va celebrar a Ca's Sastre Va-
guer, damunt el cafe del Mercat,
acte al qual assistiren personalitats
com Blai Bonet, Encarna Viñas , Mi-
guel Pons, Mossèn Gabriel Rcbassa,
Gregori Mir, Josep A. Grimalt, Pere
Oliver i Domenge, el metge Pollen-
ça i qualcuna més. L'acte, que havia
estat organitzat p'En Joan Julia Mai-
m() i En Miguel Bauça, per culpa
d'una indiscrecci6 del periodista de
Ciutat Gafim, va estar a punt de do-
nar-nos un disgust ja que la Guar-
dia Civil hi va prendre messions.

L'any 1961, En Llompart publica
un article sobre En Mateu Obrador
i la poesia, al programa de Fires i
Festes de Sant Agustí.

El 27 de febrer de l'any 1962, el
Centre d'Art i Cultura va celebrar
el ler. centenari del naixement dc
Mossèn Antoni Maria Alcover amb
un cicle de conferencies, amb parti-
cipació del senyor Francesc de B.
Moll, el Pare Rafael Ginard i En
Josep Maria Llompart, que va par-
lar a l'Ajuntament de Mossèn Aleo-

(2) Publicada al setmanari «La
Roqueta» el 7 d'octubre del 1899. El
lector la pot trobar dins el recull ti-
taint Cap al lard.

Miguel Riera

ver, escriptor.
El 20 de març del 1971, els alum-

nes de segon curs de l'Escola de Ma-
gisteri de Ciutat varen representar
al Cine Principal l'obra El metge a
garrotades de Moliere, sota la direc-
ció de la senyora Viñas, amb assis-
tència d'En Llompart.

L'any 1972, a l'Almanac que
cava la Fundació Cosme Bauça, hi
trobam una collaboraci6 seva titu-
lada «Perfil de Josep Lluís Pons i
Gallarza».

El 14 d'abril de l'any 1976, a, la
Biblioteca de la Caixa de Pensions,
i en acte organitzat per la Fundació
Bauça, va parlar del tema «Joan Al-
cover i el problema de la 'lemma»,
referint-se a l'evolució del poeta res-
pecte de l'ús del català com a ins-
trument de creació.

Dues vegades més varem tenir la
seva visita, per no en pue precisar
les dates. Va esser en ocasió d'im-
partir una conferencia sobre la do-
na a la literatura i una audició de
gravacions de membres de la Nova
Cançó, que ell va presentar per do-
nar a coneixer ague"' moviment.

Tots aquests contactes varen ob-
tenir com a resultat que a Felanitx
se va crear un grup de seguidors i
admiradors de la seva personalitat
i de la seva obra.

Personalment vaig tenir la satis-
facció de comptar amb la seva colla-
boraci6 al programa «Mallorca al
vent» que emetiem des de Radio Po-
pular, i també d'estar al seu costat
durant l'acte final, a la plaça Major
de Ciutat, de la gran manifestació
per l'Autonomia de dia 29 d'octubre
dc l'any 77. Fou aquella ocasió me-
morable en que un públic encara ig-
norant l'escridassava, perquè va te-
nir la gosaclia de donar a la llengua
que parlam el nom de català, tot
proclamant la nostra unitat lingüís-
tica amb el Principat i el País Valen-
cia. Molts dels qui enclaven, amb el
temps, han acabat donant-li la raó.

JOVE DE 18 ANYS, PERRUQUERA
amb experiència, cerca feina.
Informes, Tel. 82 70 71 (vespres).
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El dinar de l'Associació da Veins
de Son Negre

Diumenge passat l'Associació de
Veinats de Son Negre, celebra a Son
Colom cl tradicional dinar, un esde-
veniment que .fa palesa la bona con-
vivencia que regna dins l'agrupacij
I l'excellent velnatge que es dóna
per aquest indret.

Es curids i alhora afalagador
constatar com la comunitat de Son
Negre s'amplia a desiara amb la in-
corporació de gent jove que fitxa la
seva residencia en aquella contrada.
Això, que no vol dir de cap manera
que el sector agrari es rcvitalitzi,
per() al manco si que hi ha gent que
pensa que viure en el camp es pos-
sible i te el seu encant.

En el dinar hi assisti el batte An-
toni Grimait i cap al final el repre-
sentant de l'Ajuntament, l'amo En
Jaurne de Can Sart, dona els molts
anys i els bons desitjos a tots.

El concert de les corals «Sant
Gaetà» i de Felanitx

Divendres de la setmana passada,
a la Casa de Cultura, les corals
«Sant Gaeta», del collegi ciutadà del
mateix nom, i la de Felanitx ens
oferiren un concert. En una prime-
ra part, la coral de Palma, en la
direcció de la qual alternaren Ga-
briel Massa i Joan Mas, oferí un
ramell de cançons d'època i enere
diverses. En el segon torn la Coral
de Felanitx, dirigida per Jaume Es-
telrich, que encetà amb l'«Himne
mallorquí» de Pol-Estelrich, també
ens obsequia amb una selecció del
seu repertori i, per últim les dues
corals conjuntament clogueren la
vetllada amb el «Canticorum jubilo»
de IIaendel, «Amor que tens ma
vida» (anònim del XVI), «Tot bai-
xant per la drecera» de Glück i
«Cançó de beure» de G. Bataille.

Els residents de l'Hospital, a
Sencelles

El darrer dissabte de febrer, des
de la Casa Hospici-Hospital, parti
una expedició de cotxes particulars
que transportaren prop d'un cente-
nar de persones a la vila nadiva de
la Beata Francinaina Cirer, on se
celebrà una jornada que s'inicia
amb una solemne Eucaristia a l'es-
glésia parroquial. Després, davant
l'estatua de la Venerable s'hi féu
una ofrena floral. Un cop dinats, a
Ja residència de les GG. de la Ca-
ritat, els espedicionaris assistiren a
una representació teatral aliusiva a
la vida de la Beata de Sencelles i
emprengueren tot seguit el retorn a
la nostra vila.

Curs Studia
El proper dilluns dia 15 de març,
les 9'30 del vespre, a la sala d'ac-

tes del collegi de Sant Alfons, ex-
olicara la lliçó corresponent del curs
Mn. Bartomeu Bennasar: _«Sexuali-
tat, matrimoni, natalitat».

Llar de la Tercera Edat - Inserso
TERTÚLIA.—La tertúlia amb el

Conseller de Sanitat Gabriel Oliver,
que en principi s'havia anunciat pel
dia 18, ha hagut de ser ajornada pel
dia 24.

EXCUW.A6.—Dirriarts dia 23, ex-
cursió a «El Dorado» (berenar gra-
tuit), So N'Amar (dinar, espectacle
i ball) i Visita a Coral Balear, S.A.,
fabrica de vidre i floristeria Sem-
pre Verd. Prcu, 1.700 ptes. Inscrip-
cions, els dies 18, 19, 20 i 21, de 10'30
a 12 h. La sortida sera a les 9 del
mati. Places limitades.

XACOBEO 93 — VIATGE A SAN-
TIAGO.—Pels dies 19, 20, 2.1 i 22 de
maig. Informació a la Llar .els ma-
tins.

Escola de Música «Pare Aull»
Divendres dia 12 de març, a les

21'30, a la Casa de Cultura, tindrà
Hoc un concert a càrrec dels alum-
ties cle piano d'aquesta escola.

Tots i sou convict:its.

Creuada de l'Amor Div(
TROBADA DE FRATERNITAT
Tal com varem anunciar en set-

manes anteriors, el proper dissabte
dia 20, la Creuada di -ganitza una
Trobada a Sant Salvador, per a la
gent major.

Recordam que, per a una major
organització, les persones interessa-
des en assistir-hi vulguin cridar als
telèfons 583160 , 580586 i 580197 i se-
ran informacles. En cas de mal
temps, la trobada es suprimiria i es
faria un altre dissabte.

MISSA- SUFBAGI

Avui dissabte, la .RaiNsa de les 7 del
eapvespre de l'església de Sant At-
kins, sera en sufragi de Janine Mes-
tre Vaguer.

vida social
BODES DE PLATA

MATRIMONIALS
I PRIMERA COMUNIÓ

Diumenge dia 28 de febrer, amb
motiu de celebrar les noces de pla-
ta matrimonials els esposos Macia
Vaguer Prohens i Francisca Barce-
lá Obrador, assistiren a una missa
d'acció de gracies a l'església de
Sant -Alforis, a la qual reV-la pri-
mera comunió el seu fill Antoni Ma-
ties. Oficia l'Eucaristia el P. Domin-
go Andreu, superior de Sant Alfons.

Després, en companyia dels seus
familiars i amics es reuniren en un
dinar en el restaurant Binicomprat.

A les moltes felicitacions rebudes
pets esposos Vaquer-Barceló i pet
neo-combregant hi afegim la nostra
rites cordial.

SE OFRECE MUJER para servir
todo el afio y CHICA para guar-

_ dar niños.
Informes, Tel. 582381

Ha mort Sor
Antònia

El 5 d'aquest mes de marc moria
Sor Ant3nia Moll Bestarcl, Religiosa
Trinitaria, despré s d'una Harp i
lenta malaltia.

Abans de ser destinada a la Co-
munitat de Felanitx en 1951, .servi a
les del Molinar i de Santa Eulalia.
Pere) es aquí, a Felanitx, on arrela
profundament durant eis 42 anys
d'estada entre nosaltres. Declica el
seu servei a l'atenció i acompanya-
ment de malalts i de les seves fami-
lies. El seu caracter afable, som-
rient, sempre a punt per escoltar,
inspirava confiança i donava escal-
for al seu tracte.

Que des del Cel pregui per tots
els qui l'hem coneguda i estimada.

Al verb sentirás que lo quieres, y

cuando lo tengas de nada serviri

resistirse, lo acabarás amando.

Por su brillante motor de 1.108

Secció Religiosa
PARROQUIA DE ST. ISIDRE
SAIORTA

Avui dissabte dia 13 de març, a
les 730 del capvespre, missa amb
homilia quaresmal a càrrec de Sor
Margalida Moya, Mare General de
les Germanes de la Caritat..-

Dimarts dia 16, a les 8'30 del ves-
pre, celebració comunitaria de la
Penitencia (queda suprimida la mis-
sa).

CAFETERIA EN PORTOCOLOM se
alquila y también LOCALES CO-
MERCIALES. Precio interesante.

Informes, Tel. 824205   

l informació 

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

y catalizador, por su absoluto 	 y neurniticos 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. 11111017
Peres yalkla 	 y BAeares para raNcuIot stoele I V A	 sto 'rnaarkulavon y van 	 ve tne

Concesionaric Moak

AUTOS MARTORELL, S. A.
Carrer del Socors, 6. FELANI1 X .
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GOVERN BALEAR

Su
ALS PR UCTORS

DE CULTIUS HER lACIS
La CEE ha establert una sèrie d'ajudes als productors dels
següents productes herbacis:
•Cereals: tots Ilevat de l'arròs.
•Proteaginoses: pèsols, faves, favo, tramussos.
•Oleaginoses: soja, colza, nalina, gira-sol
•Lleguminoses: Ilenties, ciurons, veces, erbs.

Per tenir dret a aquesta subvenció és necessari haver
sembrat alguns dels cultius indicats abans del 15 de maig i
sol.licitar l'ajuda abans del 31 de marg.

Els models de sol.licitud poden recollir-se a la Conselleria
d'Agricultura i Pesca o a les seves delegacions insulars i
comarcals, on podreu emplenar-la.

Conselleria
d Agricultura i Pesca

FELANITX 	 5
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gràcies Liompart
Romanen a casa eis darres Ilibres 	

de Josep M.  llompart (Homenatge a Virgili)

Per la blavor dels ulls li van ballar sempre, d'ença, que era in-
fant, les espumes d'un somni.

Hi va ser abans, potser? Abans cl'aquesta vicia, d'aquesta mort?
En una altra vida, en una altra mort? Habitava per ventura aquell
indret de cap al tard?

No ho va saber mai, no ho va oblidar mai. Sempre en el ilindar
ciel son la visi,  l'escometia: els camins ciel capvespre cap al repõs
del poble. Les ombres allargassades. Torteroles  de fum ais fume-
rals. Liet presa a la taula, vellutacies castanyes. El sol cap a ponent
amb música de flautes ilunyanissimes. Glória divina del camp.

Potser un déu el regalava amb aquest oci? No ho va saber
mai, no va aconseguir mai de viure en el territori del somni. Però
en el blindar de la mort, retallant-se en el capvespre clef misteri,
va veure encara les siluetes deis camperols, hieràtiques, pregant,
mentre les campanes obrien, lentes, els finestrals de l'ombra:
Angelus Domini nuntiavit Mariae...

Josep M. LLOMPART

Aquest és un dels darrers texts que va escriurci Llompart. El
feu per col-laborar a la petita antologia que s'inclou al llibre «Es
Carritxó 1892-1992» de Josep Grimait i Vidal, que fou presentat
el passat . dia 16 de gener.

ES CARRITX(11

El mati del 28 de gener, regalat
amb les allargassades i lluminoses
calmes ,de bona hora i gelada a la
garriga, la veu sempre amiga de na
Catalina de Bernat Vidal, a la posa-
da de Cala Figuera, ens assa ben lava
de la mort de Josep Maria Liompart.
I l'anunci fou una gerra d'aigua fres-
ca que ens enrampa els sentits i els
esperits. Es feia dificil benveure la
realitat de la visita definitiva dc la
vella dama, en paraules del poeta al
poeta. A l'hora exacta, les 7'15, enca-
ra en tenebra la ciutat, la vella da-
ma deixava de ser sols presencia als
versos de Josep Maria Llompart per
identificar-se amb el mateix Josep
Maria Liompart.

I tot el dia vaig anar esmaperdut
i transportat als dies ilunyans de la
nostra coneixença i de la nostra an-
tiga amistat retallada per algun pe-
tit soscaire, com a cosa humana, pe-
r-6 de fugaç durada. Intentava tro-
bar sossec en la lectura ciels seus
sempre bons poemes i el pensament
no es concentrava, s'escapava el con-
tingut, mancava la comprensió, es
diluïa el missatge. Ni la mar-morta-
planxada ciel quotidia caminar ni la
contemplaciú de les flames ciel fo-
gar m'omplien la buidor interna.
Quants d'esdevinences em desvetlla
el pathe-baby deis records no inserts
dintre les pagines de Vocabulari pri-
vat, minses mernõries, un ma a ma,
de Josep Maria Liompart i  Antònia
Vicens, estampades a «Diario de Ma-
llorca», .del juliol -91 a juliol -92.

La meva amistat amb Josep Maria
Llompart principia cap alla els dar-
rers anys ciels quaranta. Ell estudia-
va de misser, potser amb clon Pep
Font i Tries, i jo el batxillerat a
Monti-Sion. Tal vegada fou el pare
Miguel Batllori que ens convida a
alguns alumnes a l'Academia de la
Historia de Mallorca, de la Congre-
gació - Mariana, al carrer de Zavelia,
on hi participaven Miguel Forteza,
Guillem Colom, Miguel Ferra, Llo-
renç Moya, Josep Maria Llompart,
Jaume Vidal Alcover, germa de Jo-
sep Lluís company meu de batxille-
rat i amb qui solia anar a les acade-
mies i festes literàries de Ciutat. A
ramie li sentia parlar del seu germa
Jaume, el qual, segons el pare Mi-
guel Batilori, era l'hereu espiritual
del seu oncle-poeta Joan Alcover. De
Jaume Vidal vaig ilegir versos pri-
irv.rencs escrits a la maquina de ti-
pus molt gros i tinta violeta del seu
pare el notari Vidal Busquets.

Sens dubte foren els anys cinquan-
ta, durant una llarga estaria a Ciu-
iat, quan em vaig sentir Ines prop
ciels poetes Llorenç Moya, Jaume Vi-
dal i Josep Maria Llompart, sens
oblidar Guillem Sureda Molina, Ma-
nolo Sanchis, Llorenç Vilialonga,
Pau Fornés i d'una altra faisó Ca-
milo Jose Cela. Es pot dir que tots
fórem un poc testimonis i collabo-

Miguel Pons

radors de la naixença de Papeles de
Son Armadans (1955). A la vila de
Santanyí, llavors, em trobava amb
Bernat Vidal i Blai Bonet, sempre
malalt, que completaven la ineva
ria perper la llengua i cultura catalanes
en totes les seves manifestacions,
que havia iniciat a estimar eis anys
d'estudiant de baxillerat amb la des-
coberta de Joan Alcover, Miguel
Costa i Llobera, Salvador Galmés,
Antoni Maria Alcover, Pere Orlan-
dis, Maria Antônia Salva, Miguel
Ferra, i Joan Maragall, gracies a
Ia bibliotequeta de Josep Maria
Font i Bonet i a's llibres deixats pel
pare Miguel Batllori, l'estimat pro-
fessor. La publicació de Els poetes
insulars de postguerra (1951), anto-
logia aparionada per Sanchis Guar-
ner em desamaga una altra poesia,
l'antagonisme de l'Escola Mallorqui-
na, la manifestació d'un altre sentit
poetic, d'una altra metafòrica, d'una
altra temàtica, que ens despertaven
els joves poetes de la generació del
50 Eren noves veils, quasi totes veus
amigues, que conjunyien a la veu
pròpia la deis altres poetes caste-
llans, Federico Garcia Lorca, Rafael
Alberti, Damaso Alonso, Vicente
Aleixandre, Jorge Guillen, ... que ens
havien estat vedats i que descobri-
ria, encara un poc clandestinament,
eis anys d'universitari i retrobaria,
feta poesia nostra, en els poetes in-
sulars de la postguerra. I seguiria
Entre el coral i l'espiga, de Blai Bo-
net, 1952, L'hora verda, de Jaume Vi-
dal Alcover, 1952, clos petits escàn-
dols scgons l'opinió d'alguns lectors
i d'alguns poetes de l'Escola Mallor-
quina. Del foe i la cendra, de Celia
Villas, 1953. Josef) Maria Llompart
escrivia versos lentament i prim-
mirat, que integrarien Poemes de
Mondragó, entre 1953 i 1959, acabats
d'enilestir a l'estucli a Deia. A la se-
va scnsibilitat s'hi uni la de Pau For-
nés que delectablement els
Poemes de Mondragó, 1961, porten
una dedicatória a Tomas Cano. Ales-
hores anavem sovint a la casa
Tomas Cano i Margalida Oleo a Mon-
dragó. Es fa present una eixicia hi-
vernenca, amb una enraonia fins a -
Ia matinada, a l'entorn de les flames,
oloroses de resina de pi verd. Ens
hi aplagarem Manolo Sanchis, Lio-
renç Moya, Bernat Vidal, Josep Ma-
ria Liompart, Tomas Cano i jo. Jo-
sep Maria liegi algunes primícies ciel
poemari de Monclragó. Bernat Vidal
liegi unes pagines surrealistes de
Santanvi hospitalario, del metge
Joan Escales, 1913, versades sobre
l'incendi del vaixell italia «Came-
lia», a Cala Llombards. Nit fosca
vingueren els carrabiners de Porto-
petro i s'afegiren a la tertúlia sense
saber ben be de que anava. De bell .

de dia plantarem un llorer, que jo
havia portat de Ca s'Escola, de s'Al-
queria Blanca. Entre tots cl qui riles
freqüenta Can Cano fou Blai Bonet

i ho poematitza a El mar de Mon-
dragó.
Tomás Cano, amic clar, g ma del pa,
•••
El dia 30 d'agost, antiga festa de
santa Rosa, a la capella de Nostra
Dona de la Gracia, de la Seu, el pare
Rafel Ginarci Bauça, francisca, pre-
sidi les esponsalles d'Encarnació Vi-
ñas i Josep Maria Liompart. Record
amb emoció les noces ciels corals
amics. El sermonet tan escaient i
amb paraules assaonades per la lia-
cor de la terra. Deu ciris cremant
a l'altar, com homenatge a Barto-
meu Rosselló-Pórcel.

Deu ciris cremen davant
Nostra Dona de la Grada...

Ho recorda Bernat Vidal a l'arti-
cle Noça, publicat a «Ponent» I, Tar-
dor-1956, dedicat als nuvis.

Des d'ara els amics ciutadans i en-
cara més cls amics forans tendriem
una nova Ila r al recer de Jose') Maria
i Encarna, al carrer de Llorenç Ri-
ber. I que a gust m'hi trobava al
bell costat ciels entrenyables com-
panys, entre tants de llibres, a la vis-
ta ciels clibuixos candescents de Mi-
ró i Picasso, el retrat de Celia, els
vidres Guardiola, l'escalfapanxes
amb una pintura, un poc decadent,
de Pau Fornes, i una mica empe-
ouelt arlequí meu. A un Hoc molt
vistable aquella amforeta àrab res-
catada de les aigiies de Cabrera del
poeta Miguel Bauça, esdevingut hos-
te d'Encarna i Josep Maria, el ma-
teix que amb un gest d'admiració
vessat del cor va escriure, a un allar-
gassat mur de les avingudes ciuta-
clanes: Llegiu els versos de Josep
Maria Llompart. I com un convit a
Ia meditació definitiva i un estar
present tant en la vida i tant en els
poemes llompartians, aquell crani,
obsequi de la disortada Antònia Llo-
drá,_ morta a la vall de Pollença, si
Ia menaória no m'enganya.

Al salonrt escoltàvem música o es-
coltàvem 	 judicàvem poe-

mes grenyals i esperançats presents
a tantes convocatòries de premis o
“auclicm d'una conversa a l'entorn
de tants de temes i de tantes situa-
cions o liamentavem tantes pors i
tants obligats silencis i tants impro-
peris i crucifi

Els dies consecutius a la mort de
l'amic anava recordant totes agues-
tes coses i les altres a ca nostra
Felanitx —Ca'l notari Fermi Quiño-
nes, del carrer de S'Abeuracior—, on
alguna vegada Encarna i Josep Ma-
ria foren hostes dilectes. Amb l'ab-
sencia sobtada de l'amic es feia difi-
cil tornar emprendre el tirany de la
vicia cliaria. Tot esdevenia pensa-
ment i presencia recordant l'endre-
ça: A M. P. i B. que en el floc anome-
nat «S'Amarador», va estimar tota
una tarda, i els versos:

¿Senties
una petita mort a frec de somni?
Oh tardor delicada, ombra madura
pels pins de Mondragó. Dos amants

rsaben
el combat de l'onada i l'assutzena.

* * *
El canvi de Iluna ens ha portat

tins dies cendrosos. El vent infla el
•vol d'ales i les ones s'encarrellen
pels roquissars com florescencia de
vicialba.

Cala Figuera, de Santanyí.
Febrer-1993.  

Nueva Funeraria
FLORISTERIA CICLAMEN

E. Mestre, 8 	 Tel. 827386
PARTICULAR

Tel. 	 582904
Tel. 	 581188 
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FOTOCOPISTERIA

Can Raiill
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

Horario:

De lunes a viernes: mañanas de 9 a 13h.
tardes, de 16'30 a 20h.

Sábados: de 9 a 13 h.

C`R

Celler Ses Portadores
Ronda Creuer «Baleares», 59

PORTOCOLOM

Presenta la seva carta
d'hivern i primavera pels qui els agrada la
cuina mallorquina:
- Art-6s brut 	 — Estofat de Deng° amb taperes
— Sopes mallorquines 	 — Ravoles de jonquillo
— Frit de porcella 	 — Etc.

També recorda que es fan pressuposts per dinars i sopars
d'empresa, reunions, festes...

RESERVES: Tel. 825271

FELANITX 	 7

graitteies Llompart
El seny i la gleira 	 Josep M.  Llompart ha aclucat els ulls

Antoni Roca	 Joan Maimó

No va ser un horabaixa qualsevol,
aquell del 29 d'octubre de 1977.
Prop de 40.000 ciutadans de les nos-
tres illes, quasi tots mailorquins,
sortiren als carrers de Ciutat per re-
clamar un estatut d'autonomia,
quan encara aquestes dues parau-
les tenien un significai que ara ja
han perdut. En l'atmosfera d'aquell
dia surava, tanmateix, una certa
confusió, perquè no tothom sabia
exactament qu era el que es recla-
mava. La UCD tracta de capitalitzar
l'acte, mentre que AP se'n desmarca
clarament (quina ironia!). A la plaça
Major de Ciutat lii ,hagué tres par-
laments: el de l'escriptor Antoni
Serra, el de l'advocat laboralista
Ferran Gomila j, finalment, en nom
de les forces politiques i sindicals
convocants, el del president de l'O-
bra Cultural Josep Maria Llompart.
Llompart, un home carismàtic en
molts sentits, gens donat al protago-
nisme i dotat d'unes qualitats hu-
manes i intel.lectuals innegables, va
ser escridassat aquell horabaixa,
per una part important dels mani-
festants, quan, en el seu discurs, va
definir com a catalana la Ilengua de
Mallorca. Llompart, l'home j escrip-
tor, probablement es quedà sorprs
en els primers moments per la visce-
ral rcacció, per tanmateix sabia que
allb no era altra cosa que la conse-
qiiència de la desinformació i el co-
lonialisme cultural als quals havia
estat solmés el poble de Mallorca
durant segles; Llompart, l'home i
president de l'entitat cultural més
prestigiosa de les illes, sabia que en-
cara quedava molta •feina per fer per
tat que el poble recuperas la seva
id en titat.

Aquell dia potser va ser un dia
trist per a Josep Maria Llompart,
però no va ser un dia gris en la seva
biografia. Sempre es queixa del pa-
per de llegidor de discursos patriò-
tics que li toca fer, per:), tambá
n'era conscient que «algú ho havia
de fer», i aquest «alga» no podia ser
ningú més que ell, l'home que mi-
llor ha represntat la nostra minús-

cula «societat civil», l'home que sem-
pre era cercat per forces politiques,
sindicals, culturals i recreatives per
representar-les a totes, sense crear
suspicàcies, perquè per sobre de les
ideologies sempre hi posava la na-
ció i la seva llengua. Va ser un cons-
tant reivindicador de la llengua, una
llengua per la qual va ser un Iluita-
dor, tant en el seu vessant literari,
com en el seu vessant politic, i es
que Llompart sempre identifica na-
ció i llengua, Ilengua i cultura.

La mort sorprengué Llompart
quan tot just havien començat els
actes culturals i civics d'homenatge
a la seva persona. Un homenatge me-
rescut, inajornable, que la gent,
aquella gent que ell mateix havia
ajudat a formar amb el seu exemple
i la seva paraula, li feia per demos-
trar-li que el seu esforç no havia es-
tat inútil, que la seva lluita no es es-
ténu, queque els seus afanys tendran
projecció en el futur. Encara queda
molta feina per fer i ell n'era cons-
cient, per això, el millor homenatge
que se li pot fer, es seguir endavant,
Iluitant per la Ilengua, tot i que la
seva persona sigui insubstituible.

VIDEO-REPORT

Jaume Andreu
Reportajes en video.

Reportajes industriales.

Montajes para aficionados

Montajes de S-8 (cine) a video.

Fotografias (de video a foto).

C/. Major, 17 	 Felanitx

ALQUILO SUPERMERCADO Y CA-
FETERIA en Cala d'Or, en blo-
que apartamentos turísticos, si-
tuación céntrica.
Informes, Tel. 298089 (noches).

Josep M. Llompart en la plenitud de força i de creativitat i a una
edat que permetia esperar encara una gran labor, ha aclucat eis ulls per
a sempre. Les seves ninetes, com dos calius, s'han apagat. Malgrat que ell
era conscient i presentia la seva, pròpia mort i que d'uns anys ença era
tema dels seus poemes, ens ha arribat totalment inesperada.

«Cull-me cl'arrel, Dama de Mort altiva,
talla amb tall net el fil i la baralla»...

La seva mirada, sempre atenta, ha quedat estesa per sobre el reflo-
rir cultural d'aquest darrer mig segle, ple de dificultats i de tensions so-
cials i politiques, però la llum del seu geni ens illumina els camins a
seguir cap a un futur esperançador pel Oa' els auguris i profecis pre-
senten metes de suma clarivi&ncia en tots:els ordres humans.

Per tal motiu la frase: «En Llompart es mort» sona a inexacta, a im-
possible. El seu nom representa qualque cosa tries que la personalitat d'un
artista excepcional.

Josep M. Llompart, a més d'un humanista d'una cultura àmplia i assi-
milada, d'un dels riles grans poetes de la Ilengua catalana d'aquest segle
i d'un critic intelligent, ha estat, davant tot, la síntesi d'elegància, de se-
renor i d'equilibri, un home bo, just i cordial, un defensor de la llengua,
un bregador infatigable i compromès en totes les conseqiiecies per a la
reconstrucció nacional del nostre país.

La font ja no raja però la riquesa i la força del seu cabal eren ines-
gotables, escorrent-se en vers d'aquest mar infinit del temps. Tenim la
seva obra pel seu estudi i aprenentatge i tenim el seu exemple ple de sen-
zillesa.

Guardem en la nostra activa admiració, la lliçó clara i rotunda pel
nostre quotidià exercici per aixecar ben alta la dignitat nacional del nos-
trc pubic i per poder dir: Llompart no ha mort, simplement ha acluca,t
els ulls.



FELANITX

Con el objetivo de ampliar la in-
f ormac ión adelantada por el Conse-
ller d'Agricultura i Pesca del Govern
Balear, Sr. Pedro J. Morey sobre el
importante tema de las subvencio-
nes para cultivos herbáceos previs-
tas por la CEE, hemos entrevistado
al director general de producción e
indústrias agrarias de esta Conse

-ller a, Sr. Jaume Darder.
P.—Sr. Darder lienzos tenido co-

nocimiento de que la CEE subven-
ciona la siembra de determinados
cultivos. ¿Puede decirnos de cute
cultivos se trata?

R.—En principio, están subvencio-
nados los cereales, leguminosas y
oleaginosas. Si nos atenemos al tipo
de cultivo predominante en las Ba-
leares, veremos que los más bene-
ficiados seran el trigo, la cebada, la
avena y el maíz, entre los cereales,
las habas, entre las leguminosas y el
girasol entre las oleaginosas. No
obstante la lista de cultivos es mu-
cho más amplia, pero el resto de
cultivos está poco extendido en las
tierras de Baleares.

P.—Parece extraiio que en una
época en la que la CEE padece pro-
blemas de excedentes agrícolas, sub-
vencione estos cultivos. ¿Cómo se
explica esto?

R.—En realidad la subvención de
Ia CEE no tiene por finalidad favo-
recer la siembra sino compensar a
los agricultores la disminución
precios que sufrirán y a su efecto a
medio plazo sera una disminución
de las producciones.

P.—Entonces se trata més bien de
tuna defensa de los precios. ¿No es
cierto?

R.—Mire Vd. La CEE tiene esta-
blecidos una serie de precios de in-
tervenciún, que son precios a los
que se compra a los agricultores los
productos cosechados. Lógicamente
cl precio de mercado siempre sera
igual o superior al precio de inter-
vencián ya que de lo contrario el
agricultor vendería a la intervención
y no al mercado.

P.—Cómo se fijan los precios de
intervención?

R.—llasta ahora los precios de in-
tervención fijados eran muy supe-
riores a los del mercado internacio-
nal, lo que obligaba a poner barre-
ras arancelarias para que no entra-
ran productos de fuera de la CEE.
En estos últimos años la produc-
ción en la CEE ha aumentado de
tal manera que se han generado ex-
cedentes que es necesario exportar,
.pero dado que existe una diferencia
'entre los precios de la. CEE y los
precios del mercado internacional
lia sido necesario elaborar unos pa-
rámetros para compensar al expor-
tador la diferencia de precios exis-
tente. Por otra parte, debido .a la
:gran cantidad de excedentes existen-
tes y que iban aumentando de año
,en afio, ha sido necesario tomar Una
.serie de medidas para contrarrestar
lesta situación.

P.—¿Que tipo de medidas se han
adoptado?

R.--La primera medida ha sido
bajar los precios de intervención
modo que en solo 3 arios puedan es-
tar equiparados a los precios inter-
nacionales. Dado que estos nuevos.
precios suponen un descenso en las
yentas dc los agricultores, descenso
por otra parte que la economía de
lo agricultores no puede permitirse,
se han establecido una importante
serie de subvenciones.

P.—Tendrán estas subvenciones
incidencia directa en la cantidad de
superficie sembrada y rendimientos
obtenidos?

R.—Respecto a esto, puedo decir-
le que con el objetivo de que no
aumente la superficie sembrada se
ha establecido en cada región un nú-
mero de hectáreas de superficie de
siembra que no pueden sobrepasar-
se, ya que de lo contrario se aplica-
rían penalizaciones. Por otra parte
si tenemos en cuenta que el agricul-
tor recibirá menos dinero por Kg.
de producto producido es lógico
pensar que las cosechas por hectá-
rea también disminuirán, máxime
cuando ha sido establecido que los
distintos productores - deberán dejar
de cultivar un 15% de la explota-
ción.

P.—¿Qué tipos de subvención se
halt establecido?

R.—Las subvenciones han sido
programadas en función de una
cantidad por hectárea sembrada. Es-
ta cantidad se establece según el
tipo dc cultivo, la zona donde está
ubicada la parcela y si ésta se trata
de secano o regadío. También exis-
ten variaciones si el interesado se
acoge al sistema simplificado. Con
todo las subvenciones son muy va-
riables y fluctuan en virtud de los
parámetros establecidos oscilando
para 1993 en una banda situada en-
tre las 3.700 Pts. y las 64.000 Pts.
por hectárea.

P.—¿Qué obligaciones adquiere el
productor al acogerse a estas sub-
venciones?

R.—En principio la única obliga-
ción es realizar la siembra según el
método tradicional de la comarca y
mantener el cultivo en condiciones
adecuadas hasta la floración, inde-
pendientemente de si se trata de
cultivos de forraje o de grano siem-
pre y cuando sean productos sub-
vencionables.

P.—Las superficies arboladas,
¿pueden también ser objeto de sub-
vención?

R.—Sí. El cultivo en parcelas con
árboles es objeto de subvención.
simplemente debe deducirse de la
superficie de la parcela el doble del
area ocupada por la sombra de los
arboles. Es importante reseñar que
una parcela solo puede disfrutar de
una subvención, por lo que aquellas
superficies que han sido subvencio-
nadas por estar incluidas en los Pla-
nes de - Mejora de almendro o alga-

rrobo, no pueden ser incluidas en
otras subvenciones.

P.—¿Qué debe hacer el agricultor
para obtener estas subvenciones?

R.—Ante todo solicitarla antes del
31 de marzo. Los impresos de solici-
tud están a disposición de todos los
agricultores en la Conselleria de
Agricultura i Pesca del Govern Ba-
lear y en sus delegaciones comarca-
les e insulares. La documentación a
aportar sera la siguiente: fotocopia
del DNI o CIF, impreso para el in-
greso bancario y relación catastral
de las parcelas objeto de subven-
ción. Este Ultimo dato es fundamen-
tal ya que a menudo los agricultores
lo desconecen y por este motivo me
permito recomendarles que si no lo
conocen acudan cuanto antes al
A3.untamiento al que pertenece la
parcela o al Centro de Gestión Tri-
butaria donde les facilitarán todos
los datos necesarios.

P.—Al hablar de las subvenciones
Vd. ha indicado que estas pueden
variar en función de que el agricul-
tor se acoja al regimen general o al
simplificado. ¿Puede ampliarnos es-
ta formación?

R.—Según la reglamentación vi-
gente existen dos tipos diferentes de
solicitud denominados regimen ge-
neral v regimen simplificado. Al re-
gimen general pueden acogerse to-
dos los productores que lo deseen,
mientras que al regimen simplifica-
do tan solo pueden acogerse ague-
llos productores con una capacidad
de producción en su explotación
menor a las 92 Tm. según los ren-
dimientos aprobados por la CEE.
En Baleares la gran mayoría de los
productores pueden acogerse al ré-
gimen simplificado ya que incluye a
aquellas explotaciones con una su-
perficie de 100 hectáreas en las co-
marcas de menor rendimiento o de
36 hectareas en las de mayor rendi-
miento.

P.—¿Qué ventajas e inconvenien-
tes tiene cada uno de estos regime-
n us?

R.—En el regimen simplificado
no es necesario realizar la retirada
de tierra pero tiene el incoveniente
que la subvención, excepto para el
caso de los cereales que está equi-
parada, es menor que para el regi-
men general. En el régimen general
en cambio los productores estan
obligados a retirar de la producción
el 15% de la superficie, pero co-
brando una indemnización por este
concepto y, como hemos citado an-
tes disfrutan de una mayor subven-
ción para todos los cultivos, excep-
to los cereales.

P.—¿Qué tipo de regimen reco-
mienda Usted? •

R.—Creo que los agricultores de-
ben estudiar cada caso particular y
decidirse por el que más les con-
venga en función de las particulares
características de cada explotación.
En la Conselleria de Agricultura i
Pesca y en las distintas delegacio-
nes se les informará ampliamente
sobre cada caso particular.

P.—¿La retirada de tierras se apli-
ca igual al barbecho?

R.—No en absoluto. Es importan-
te clarificar que por barbecho se en-
tiende aquella práctica agrícola con-
sistente en dejar parte de la super-
ficie de la explotación sin sembrar
con el objetivo de lograr una rota-
ción de los cultivos y obtener así
una mayor productivida. Por este
motivo, al no permitirse un aumen-
to de la superficie sembrada en años
anteriores, deberd seguir mantenien-
dose en barbecho la misma cantidad
de superficie que hasta ahora.

P.—¿Qué cantidad de superficie
dale dejarse en barbecho?

R.—E1 Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación ha publicado
una orden que regula por regiones
el porcentaje de barbecho a realizar.
Esta orden ha sido adaptada por la
Conselleria de Agricultura i Pesca a
las especiales características de Ba-
leares, que ha regulado el barbecho.
de la siguiente manera:

* Las explotaciones que soliciten
subvención para una superficie me-
nor de 10 hectáreas no es necesa-
rio que practique el barbecho.

* Las explotaciones situadas en la
comarca III cle Mallorca tampoco
necesario que realicen el barbecho.

* El resto de explotaciones debe-
rán realizar los siguientes niveles de
barbecho:
— Las situadas en Mallorca I y II:

20%
-- Las situadas en Ibiza: 	 40 0/o
— Las situadas en Menorca: 30%

P.—Qué debe hacerse en caso de .

que lo dejado en barbecho .sea dife-
rente dc lo reglamentado?

R.—Si la diferencia entre el bar-
becho dejado y el reglamentado es
menor de 10 puntos se considerará
Ia petición correcta. Si es mayor, el
peticionario tendra que justificar
que tradicionalmente no ha practi-
cado el barbecho mediante docu-
mentación que acredite la relación
de los cultivos realizados en los úl-
timos años y toda cuanta informa-
ción considere oportuno.

NOT.1: El h;rmino (le Felahilx eshi
silmulo en la zona II de Mallorca.

La Comunidad Económica Europea
subvenciona el cultivo de herbáceos

Entrevista con D. Jaume Darder, director general de producción e
indústrias agrarias de la Conselleria d'Agricultura i

Pesca del Govern Balear.

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



DESCUBRE
EL NUEVO VALOR DEL OPEL ASTRA
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Es Pal Bàsquet Club PortecolemIV Torneig Fotbito Sènior
Hivern 93

Primer partit d'aquesta segona
jet nada de futbolet snior, entre els
campions de l'any passat i el Restau-
rant Can Gusti, que acaba amb el re-
sultat de 3-2 favorable als Simarro,
que al Ilarg dc l'encontre foren els
que demostraren rnes iliusió i entre-
ga. Els de Can Gustí posaren inte-
rès, pet-6 a la segona part baixaren
1.71 ritme, cosa que aprofitaren els Si-
marro per avançar-se en el marca-
dor i situar-se molt envant a la clas-
sificació.

Segon partit, entre el Bar Rec.lès
i Chapistería J. Roig (4-6). Molt dis-
putat per cert i amb molta expecta-
dó  ja que ambdós equips estan molt
reforçats en relació a l'any passat.
Bones jugades durant tota la con-
frontació en que el Chapistcría
Roig ana pel davant, amb la confian-
ça que aix.) els donava. Gols molt
hermosos i, en general, bon futbol
que feu disfrutar els espectadors.

Tercer encontre, entre el Bar Can
Blanco de Cas Concos i The Packs,
que no s'arriba a jugar per motius
ext radeportius.

Quart partit, entre Bar Mestral
Portocolom i Clasificados X (0-7).
Aquest partit fou dels que no tenen
color ja que els Clasificados X des
de tot-d'una se situaren per davant
en el marcador i demostraren que
sún per tenir en compte ja que por-
ten alguns anys jugant. Altrament
Li Bar Mestral es un equip de nova
planta i aim') es•ncità al Barg de Fen-
contre malgrat la seva bona feina i
cleportivitat exemplar.

COMit

Pesca deportiva
II Prueba de Pesca modali-
dad lanzado «Mestral»

El pasado dia 27-2-93 se llevó a
cabo esta segunda prueba de pesca
deportiva en la modalidad de «lan-
zado», en aguas de «Sa Coma», pun-
tuable para el Campeonato de Ba-
leares. Una jornada de mucho frío,
y poca pesca por lo tanto, por las
dificultades que entraña la prueba.
La participación fue bastante masi-
va, con más de 30 participantes, que
dió la siguiente clasificación:

INFANTILES
1. 0 Carlos Barral — 70 ptos.
2.° Pedro Tortella — 35 ptos.
3. 0 Danfel Vii — 20 ptos.

SENIORS
1. 0 Lorenzo Tortella

Roselló — 50 ptos.
2.° Lorenzo Soler — 10 ptos.
3.° Miguel Grimait — 10 ptos.
Esta prueba fue patrocinada por

«CHAPISTERIA MONSERRAT».
«3.° PRUEBA MODALIDAD

LANZADO «MESTRAL».
Y el pasado sábado (6-3-93) se

disputó esta última prueba en esta
modalidad en las Platges de Muro,
que resultó, a la postre, entretenida
y muy disputada, consiguiendo los
pescadores gran número de captu-
ras.

Bajo los auspicios de «AGLOME-
RADOS FELANITX» se dió la si-
guiente clasificación:

INFANTILES
I.° Pe-dro.Tórtella

Roselló — 640 ptos.
2° Carlos Barral — 260 ptos.
3.° Juan Martorell — 80 ptos.

INFANTIL FEMENINO

Es Puri, 34 - Ses Salines, 39
SENIORS II DIVISION FEMENINA

Jovent Cimsa, 67 - Es Port, 29
El infantil salió mal, pero remon-

tó el partido al descanso con un
tanteo 19 - 19, ya que el partido es-
taba previsto por Toni.

La segunda parte fue diferente,
primero se fue el Esport, pero el
árbitro comenzó lo suyo pitando
muchas personales al equipo local,
dejándolo sin jugadoras que lleva-
ran el balón y perjudicando al equi-
po, incluso perdiendo.

Llibreria RAMON RE
SENIORS

1. 0 Toni Sanz — 765 ptos.
2.° Francisco Pifia — 715 ptos.
3. 0 Sebastián Guiscafré —

185 ptos.
4.° Lorenzo Tortella — 185 ptos.
Pues bueno ¡hasta la próxima

prueba! que se disputara el dia
28-3-93, y sera en la modalidad de
«Roquer». Jaws.

Esperemos que no influyan las
decisiones de los árbitros y que el
equipo funcione.

Las seniors tuvieron un partido
difícil contra el jovent pero dieron
cara.

La primera parte se jugó con ner-
vios, aunque se dio todo lo que se
pudo terminando 41-19.

En la segunda el Jovent pensaba
que el equipo estaba hundido, pero
no fue así, jugando mejor que la an-
terior, por parte del Esport.

Espero que jueguen como lo están
haciendo hasta ahora.

ANPE

als LlibRes
t vEurAs

Major, 25 TI. 580160 —

SE NECESSITA DEPENDENTA per
a tenda a Cala d'Or. Amb nocions
d'anglès i alemany.
Informació, Tel. 583225 (vespres).

ES DONEN CLASSES D'ESPA-
NYOL, ALEMANY I ANGLtS.
Cursos intensius, individuals i en
grups.
Informació, Tel. 581156.

Tu que pots,
PeMilo IN

Gaudeix-ne. Multiplica les leves idees. Descobreix —
Mires mons. Alimenta la teva capacitat de con-
versar. Millora l'opinió que tenen de tu. Satisfé Acosttotes les teves curiositats. Acosta't als llibres.

OPEL ASTRA,: EL NUEVO VALOR
DE LA SEGURIDAD.
• Cinturones de Seguridad regulables en altura con tensado automático
• Estructura de Protección Lateral • Alarma Antirrobo• ABS
• Cierre centralizado de seguridad

OPEL ASTRA: EL NUEVO
VALOR DEL CONFORT.
• Pantalla Multifución • Check-Control, Computadora y Radiocasete
• Interior Ergonómico • Cambio Automático • Dirección Asistida
• Microfiltro de Aire.

OPEL ASTRA: EL NUEVO VALOR
DE LA INGENIERIA ALEMANA.
• Control Electrónico de Tracción • Diseno Aerodinámico Flush-Ges
• Nuevos Motores de Inyección Multipunto, 16 Válvulas y Turbodiesei.

DESCUBRE AHORA IA AMPLIA GAMA ASTRA
EN FU CONCESIONARIO OPEL.

OPEL ASTRA.
INGENIERIA ALEMANA DE FUTURO.

OPEL S
* re`ttft4a440-1 FE' F. S-4 ., A V1 0 RAM1110 S

CORMOTOR, S.A. JULIA AUTOMOVILES, S.A.
Ctra. Palma - And, Km. 49,400. Tel. 55 38 51 	 Carrer Campos, s/n. FELANI14k

MANACOR (Baleares)
CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.
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Fútbol Sala

wat en discuipes a ia Ferieraciú ger
deciaracicus CI I ornes

-

	 Aulocares

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,

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

• El pasado dia 1 de marzo fa-
lleció un personaje muy querido
por la afición futbolística felanitxe-
ra. Como persona humana tuvo un
comportamiento sensacnol, dejan-
do un reguero de amistadesNor_ los
diferentes ambientes • cl-ife—Ns.piró,—

me • refier6 SALVADOR GARCIA
CRESPILLO, Más cánocidó por oC0 7
LIN», jugador que vivió años • de
gloria vistiendo la elástica meren-
gue del C.D. FELANITX. ¿Quién no
recuerda -a la . «sombra de Lorenzo»?
Apodo que se ganó a pulso por aquel
célebre partido Mallorca-Felanitx
con su marca al entrenador/jugador
Juan Carlos Lorenzo. Eran tiempos
de euforia para el fútbol felanitxer,
con nombres que marcaron una épo-
ca irrepetible, Vilar, Seva (triste-
mente desaparecido también), Ho-
mar, Vanrell y tantos otros como
la del mister Serra (también ya en
el recuerdo). Si no ando mal enca-
minado llegó en los tiempos de D.
Guillermo Marcel, cuando la fiebre
por este deporte llenaba hasta los
topes el histórico «Es Torrentó».
Vaya pues este breve recuerdo a
un bravo jugador con gratitud y con
cariño, tal como sienten los viejos
aficionados de nuestra Ciutat. A sus
hijos Juan, Salvador, Lina, Carmen,
Miguel, Jose y Paquita y a su es-
posa Catalina Sagrera mi más sen-
tida condolencia. Descansa en pau„
amic «Colin»!_

• La pasada semana se desplazó
unos días a BILBAO la ya famosa
«PENYA ATHLETIC» felanitxera.
Ya saben un grupo entusiasta de
amigos: JUAN ADROVER («Tas-
có»), XISCO PILA, XISCO OLIVER
(«Brasset»), TOMEU ESTELRICH,
PACO SANCHEZ, SALVADOR, etc...
Los casados acompañados de sus
respectivas esposas, amen de otros
simpáticos amigos, chicas guapas
también,... La bulla degué ser gros-
sa. Tenían audiencia en Lezama,
cenas e invitaciones por todo lo alto
y hasta una misa en Loyola. El pla-
to fuerte era sin duda el derby que
tuvo lugar el sábado dia 6 entre el
ATHLETIC BILBAO - AT. OSASU-
NA, que por cierto ganaron - los bil-
baínos en el último minuto, ya en el
descuento, de penalti, si bien los vi-
sitantes hicieron muchos más méri-
tos. Pero como ya dijo Boskov:
«Fútbo... es fútbol». De todas for-
mas espero que me conteis cómo fue
la cosa y daremos cuenta de ello en
nuestra próxima edición.	 Aupa,
Pués, Athletic!

•S ¿Se acuerdan de aquel famo-
grupo «LOS RAMONES»? Se

ae.berdan que tenían que actuar el
p4ado agosto en nuestro «Parc Mu-
nicipal». Primero se dio una fecha,

luego otra, que si la lesión del ba-
teria, que si no-se-cuantos, total que
no llegarcn a actuar pese a la gran
demanda de entradas. Ahora tenían
que hacerlo en Palma, primcro en
el «Pueblo Español», pero debido al
gran interés se buscó un escenario
más amplio, el hipódromo de «Son
Pardo», pero esta-vez fue la lluvia
que se encargó de abortar este nue-
vo intento. Total que el concierto
fue suspendido. ¡Vaya gale, majos!
Aquí en esta Illa tendremos que con-
formarnos con vuestros laser-discks,
a lo sumo. ¡Gafes!
a El pasado día 4 en la pista po-

lideportiva ol\la Capellera» tuvo lu-
gar un partidet de FUTBOL-SALA
entre CONSELLERS versus BOM-
BEROS, Festivitat del patró dels
apaga-focs Sant Juan de Déu. El
partit acabil amb la victòria apura-
da dels Consellers del CIM per 5-4.
Un dels destacats, segons cròniques,
va- ser el porter ANDREU RIERA,
protagonista d'una tuna foto del dia-
ri on va demostrar les se-
yes bones qualitats, que feren pos-
sible la victòria del seu equip. ¿Sera
ver que esta encara en bona for-
ma el director d'Esports del CIM?

• En Santanyí todavía se frotan
los ojos, casi no se lo creen. Gana-
ron al C.D. FELANITX por un ro-
tundo CINCO a DOS. Los goles je-
lanitxers fueron obra de CALDEN-
TEY y BENNASSAR... Un resultado
que esconde un partido emocionante,
que pudo tener otro desenlace por-
que tan sólo a dos minutos del final
el Felanitx, volcado sobre el portal
santanyiner, lanzó con peligro tres
faltas consecutivas y una de ellas
dió en el larguero; el empate se res-
piraba en el ambiente... Pero, ya
en el descuento, los locales lograron
dos goles más que les darían esta
holgada victoria, tras muchísimos
arios de vanos intentos.
a En 2.a REGIONAL otra JOR-

NADA MALA. El CAS CONCOS per-
dió en un partido emocionante TRES
a DOS en SENCELLES. El S'HOR-
TA, que sigue sin coger la onda, ce-
dió un punto en «Sa Lleona» al
ATCO. LLUBÍ, al final tablas DOS
a DOS. Y finalmente las huestes
«porteñas» sufrieron un severo va-
rapalo en el campo de los
palmesanos A T C O. BALEARES,
SEIS, ATCOS. P OR TOCOLO M,
CERO. Eso sí, sin el portero titular,
con varios expulsados, pues termi-
naron el encuentro con tan sólo sie-
te jugadores, que la jornada, ya
digo, no fue nada positiva.

Copyright: MIQUEL ANGEL
JUAN GARCIAS

TENIS TAULA
LLIGA AUTONÒMICA

Dissabte passat l'equip de Felanitx
s'enfrontà al fort Laboratoris Quick
de Manacor. Pel C. T.T. Felanitx
jugaren Norbert Laudat, Horació i
Faustino Carmona, i varen perdre
pel contundent 5-0, amb el
de 10 jocs a O.
JUVENIL

L'equip format per Tomás, Tau-
ler i Garcia es va desplaçar a Pal-
ma per jugar contra un dels gallets
de la categoria si varen perdre per
5-0, amb nomes un joc a favor, l'a-
conseguit per J. Tauler.

Diumenge a les 11, a s'Escorxa-
dor yell s'enfronten al Sa Pobla B.

Gori Vicens.

RESULTATS
Iniciació Wadi, (linistás)
C.D. Vilafranca, 1 -
APA C. St. Alfons A/B. Can Biel, 7
Reujunzirrs Grup	 y Off l;
APA C. St. Alfons A/P. Hens, 4
C. St. Vicenç de Paul B,
Group Play Off D
C.D. Calvià, 6 -
APA C. St, Alfons B,
A frvins
APA C. St. Alfons A, .1 -
Joventut Inca, 3
Av. Pol. de Llevant A, 3 -
APA C. St. Alfons B/V. Porto Cari, 2

Grup Play Off C
Av. Pol. de Llevant B, 3
APA C. St, Alfons A, 3
Fignincs .

C.D. Son Ferrer, 2 -
APA C. St. Alfons, I

El coordinador local Marino Tala-
vante fou personalment a Ciutat per
demanar disculpes a la federació
per les seves declaracions ofensives
en vers la federació, que aparegue-
ren a les seves cròniques fa unes
setmanes.

Volem resaltar una vegada més
que la federació no tenia art ni part
amb el problema creat per un cone-
giat a un partit de benjamins. Val-
ga dones, la rectificació i el nostre
arrepentiment.

Una jornada més, els més petits
tornaren rompre tot pronóstic. L'e-
quip «super Corchado-Pep» ja
com el Milan, que no coneix la der-
rota. Alex Sibot (5), P. Uguet i Ma-
teu marcaren eis gols. Una victòria
que endol;a més encara un any glo-
riós per aquest Milan felanitxer. Ju-
garen: Cristóbal, Xisco, Alex, Mateu,
Sebastià, David, Uguet, Julian, An-
dreu i Vidal. Avui s'enfrontaran al
C. P. Poveda a Ciutat a les 19'15 h.

Golejada dins Sa Mola als ciuta-
dans del C. S. Vicenç dc Paul. Els
benjamins A superaren la sand() im-
posada i tingueren el seu primer
punt dins el Play Off C. Cañas, Man-
resa, Coronado i «l'Home Gol» Rai-
mundo foren els autors dels gols
locals. Jugaren: Raimundo, Bel M.a,
• Javi, Uguet, Cañas, Manresa i
Coronado.

Primera derrota dels benjamins
B en el Play Off D. Perderen per
un contundent 6-0, ja que els juga-
dors de Pere Joan feren un partit
melt fluix. Jugaren: Bordov, Mar-
tinez, Pedro, Coves, Juanito, Rama-
Il, Matgi, Kiko, Jesús, Garcies, Al-
fredo i Zamorano. Avui s'enfronta-
ran amb Es Liceu B, en el Pont
d'Inca, a les 11 del mati.

Els alevins A no pogueren doble-
gar els inquers, encara que la igual-
tat fou clara durant tot el partit.
M. A. Binirnelis marca el gol de
l'honor. Jugaren: Juanjo, Colau, Vi-
cens, Tomeu, M. Angel, Xavier, Co-
ves i Binimelis. Avui comencen el
seu play Off davant l'Alcúdia dins
Sa Mola, a les 16 h.

No aconseguiren guanyar els
tadors jugadors ciels Alevins B en
el dificil camp del Pol. de Llevant.
Santi Sierra realitza un bon partit,
marcant els dos gols. Jugaren: Santi,

Manuel, Adrian, Rubén, Vidal, Pou,
Valentin, Pedro i Martin. Aquesta
setmana es desplacen al Pol. Sa Ca-
bana i jugaran amb el C. Sta. Te-
resa.

Importantissim empat dels infan-
tils A clins cl pavelló del Llevant.
Páramo, Esteban i Domingo marca-
ren els gols. Jugaren: Paco, Richard,
Gori, Villanueva, Francis, Páramo,
Domingo, Esteban i Miimú. Avui dis-
sable juguen a Sa Mola, a les 9 del
mati, amb el - Puigpunyent.

Primera derrota fora de casa de
les femines. El Son Ferrer rompé la
imbatibilitat de les felanitxeres. Eva
Sierra fou l'autora del gol. Jugaren:
Joaquina, Loli, Bel, Cati, Xisca, 1m-
ma, Maria i Carolina.

LO MILLOR.—La prompta recupe-
ració del brau jugador A. Leandro
«Ilayo», de l'equip d'Iniciació, que
després d'una gran lesió retornara
a les pistes davant el C. P. Povecla
a Ciutat.

També volem ressenyar, que se-
gons noticies ciel president de la Fe-
deració D. Jaunie Mercadal, el pro-
per Campionat d'Espanya de Na-
cions es jugara a Mallorca.

Escriu: Marino Tatavanir

Iv Diada de fútbol Sala
Cadet

El polígon deLlevant
Campió per pèls

Semifinal
Col. Ariany, O - APA C. St. Alfons, 7
Sel. Felanitx Infantil, 0 -
Av. Pol. de Llevant, 7
Gran final
APA C. St. Alfons, 2 -
C. Pol. de Llevant, 5

Magnifica i emocionant diada
Futbol Sala cadet a Sa Mola. La IV
edició fou tot un exit i cl valuós tro-
feu fou per l'equip Pol. de Llevant
que s'imposa per 2 a 5. Els goleja-
dors locals foren A. Cañas i Juanvi.
Classificació final

Campió: Polig. de Llevant.
Subcampió: APA C. St. Alfons.
3r.: Selecció Infantil.
4t.: Col. Ariany.

M.T.F.

Fútbol Escola
L'equip cle Benjamins cle Futbol

Sala cle l'APA Col. S'Algar de Porto-
colom ha debutat aquest any en els
Campionats Escolars del Conseil In-
sular.

Per ser la seva primera participa-
ció, estant fent una bona campanya,
gracies en part a la gran labor rea-
litzada per rent renador Salvador
Vidal, i la coliaboració ciels pares.
Els resultats ciels partits jugats fins
ara, són els següent:
Llucmajor, 6 - S'Algar, 4
S'Algar, 1 - Joan Veny, 2
S'Arenal, 2 - S'Algar, 4
Llucmajor, 3 - S'Algar, 3
Cala d'Or, 4 - S'Algar, 7
Reina Sofia, 3 - S'Algar, 8
S'Algar, 5 - Cala d'Or, 5
S'Arenal, 5 - S'Algar, 5
S'Algar, 2 - Reina Sofia, 5

Collegi S'Algar Portocolom
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resultat que II) ta res que veure amb el ¡Wit L'AukiLs_.0 Liaida guania a Llucmajor per 69-90
Santanyí, 5 - Felanitx, 2 	 Eis juvenils, campions de grup

Millor entrada al camp Municipal JUVENILS	 RESULTATS	 anivellat (17-20). El Joan Capó pas-
de Santanyí, encontre de rivalitat FELANITX, 5 - GESA  ALCUDIA, 2 Cutlets: 	 sá els pitjors moments en el comen-
regional. Segons dates (no confir-	 ament de la 2.a part (3-14, en 7 mi-Després d'haver perdut amb el JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 50 g
mades) feia més de 17 anys que el Murense per 4 a 1, diumenge passat BASQUET INCA, 	 51 nuts). Destaca la poca efectivitat
Santanyí no guanyava dins el seu	 dels 10 minuts finals en els que s'en-varen golejar a un fluix Alcúdia. Vo-. terreny al Felanitx amb partit de 	 Juvenits:

lem destacar la feina ciels cadets JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 86 
registraren únicamcnt 6 punts (6-0).

competició. -

IMPREMTA BAHIACristóbal, Juanjo i J. Soler.	 33 . L'equip de TERCERA va viure unFELANITX: Matías, Sampol, Ma-
rimán (Morales), Gelabert, Roig,	

,
LLOSETEN	 -	 Sniors muse.:SE, 6 S'IIORTA, 2	 intensíssim partit que acan de ma-

Gonzalez, Martin, Caldentey (01i-	 Val tries no fer cap comentari d'a- JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 57 nera feliç i molt emotiva. Se guanyà
ver), BennAssar, Maimó y Felipe quest partit, ja que amb cl collegiat SANT SALVADOR,	 59 per 89-90 (quin tempteig!). Es trac-

(Riera).	 Sr. Vivancos, no podem guanyar cap Sèniors fem.: 	 tà d'un encontre on se dominà per
ARBITRO: Dirigió la contienda el Partit. Expulsa quatre jugadors del JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 30 

un punt en dues úniques ocasions,
en tot el temps de joc; ambdues encolegiado Contreras Soto. B i e n. S'Horta. Gols de Marin i Francisco. SANT SALVADOR, 	 40 

Amonestó con la cartulina amarilla 	Demà diumenge, a les 10'30 h. III Divisió: 	
el minut final. El començament de
l'encontre no havia estat gens nia Matías, Gonzalez, Miguel, Gela- S'Horta - Santa Maria. .T. LLUCMAJOR,	 89 mica: favorable a l'equip felanitxerbert y Reina.	 CADETS	 AUTOCARES,GRIMALT, 	 90 i, ja en el minut 12, (31-11) tot sem-

GOLES: 1-0,.min. 2: Edu, 2-0, min.	 FELANITX, 3 - LLOSETA, 1 	 blava decidit. Per?), poc abans del
7: Mut. 2-1, min. 9: Caldentey. 3-1,	 Alineació: Acosta, Risco, Mut, J.	

COMENTAR1
descans, ja arribà una primera

min. 10: Reina. 3-2, min. 50: Ben- Vicente, Javi, Manolo, Maties, M. 	 La jornada tingué tres marcadors
reacció (50-41) que anima la cosa.

nAssar. 4-2, min. 90: Manjón. 5-2, Angel, Pi nillo, POI-a 'no, Oscar (.1. So- força ajustats. Els 
tres partits se L'Arbitre veia bellumes per tot ar-

min. 94: Reina.	 ler i Cristóbal). Gols de Manolo 
NI. decidiren en el darrer instant i tots

reu i va estar a punt de suspendre
COMENTARIO: Partido vibrante Angel i Pinilla.	 ells a favor dels visitants. l'encontre en una ocasió. En el prin-

el ofrecido entre el Santanyí y el Partit de clara superioritat local Els CADETS perderen d'un punt cipi del segon temps se tornà ade-
Felanitx. Los loCales se alzaron con on cal destacar el debut i la gran en un encontre que, amb l'excepció lantar el Llucmajor, de forma pe-
los dos puntos en un partido lleno actuació del jugador infantil J. Vi- del 6-0 inicial, sempre varen tenir rillosa, fins als 18 punts, pert) la fe
(le emoción e incertidumLre que sólo rente Marcos.	 el marcador en contra. El mal joc en la victòria dels 10 jugadors fela-
se decantó a favor del Santanyí en 	 Partit de la setmana anterior: del primer temps donà un resultat nitxers alineats feren possible el mi-
los últimos minutos.	 Conseil, 0 - Felanitx, 4. 	 de 14-24, en el descans. La magnífi- racle. La sort va estar de part nos-

Prueba de ello es que a los 9 mi- Avui es desplacen al terreny
 ciel ca segona part va estar a punt de tra, en els darrers instants, quan

nutos el marcador señalaba un 3-1	 bastar per guanyar, però una darre- els locals fallaren uns tirs lliures.Sallista.a favor de los locales, (tal vez el	 ra cistella dels inquers els propor- Guillem Amengual va esser més ge-
CAN PICAFORT, 4 - S'HORTA, 1marcaje de Samnol a Mut no era el	 cionA el triomf.	 gant que mai, tingué una actuació

más prudente), pero a partir de ahí El S'llorta va jugar un dels pit- La despedida de la lliga, per part d'excepció (35 punts, 13 de 14 tirs
el Felanitx se creció y el marcador .lors partits de la temporada clavant dels JUVENILS va ser brillant. Amb lliures anotats, 18 rebots: chapeau!).
en el min. 50 registraba un inquie- un fluix rival. Gol cle A. Adrover. un joc efectiu i espectacular, en el Pere, aquest gran resultat no ten-tante 3-2. Pudo pasar de todo, ya INFANTILS	 que participà tota la plantilla, aeon- drA gaire transcendência, de caraque Maimó maniató bien a Mut 	 FELANITX, 3 - COLONIA, 3 	 seguiren el resultat més voluminós a la classificació, ja que, entre la(cambio de marca) y el Santanyí Alineació:. Cosme, Nico, Juan, An-. de la temporada, una victòria per 53 victòria • de l'Espanyol i la sancióveía peligrar el resultado, pero drés, Simó, Enrique, T. Vidal, T. punts de .diferència. S'han procla- d'un punt imposada a l'Autocarescuando el partido ya finalizaba vi- Obrador, T. Nadal, Alcolca, Valen- mat campions de grup, amb només Grimait per part del Comité de Com-nieron los goles —inesperados— de tín . (Paco, Sergio, Oliver, Rohan). dues derrotes en 18 partits jugats. petició, la fase final balear és im-la tranquilidad para los locales.	 Gols de Tomeu Vidal (2) i Valen- Ara, els tres primers d'aquest grup, possible d'alcançar.

En definitiva un «derby» plagado tín.	 i els tres primers d'un altre grup,
cie emoción y victoria santanyinera, 	 Encontre que teòricament els nins 

jugaran la fase final d'ascens.	 AQUESTA JORNADA
¡al fin! Definitivament, els SENIORSde N. Simarro havien de guanvat	 Sera de descans pel juvenils i per

El Reserva. 	 sense dificultats, pet -6 que gracies a MASCULINS han tengut la sort en l'equip masculí. Ha acabat la 1.2 fa-
PROXIMA JORNADA.—	 la mala actuació de l'arbitre i l'ex- contra en aquesta darrera part de se de la lliga per a ambdós equips_

Preferente.—«Es Torrent& domin- pulsió del porter nomes varen po- lliga. Una altra derrota minima els Els cadets rebran el fort Patronat
go: FELANITX - BINISSALEM.	 der empatar. Avui tenen un partit ha deixat en la 9.a posició (de 12). B (dissabte) i, a Tercera, l'Autoca-

2.a R e g i o n al .—«Es Torrentó»: transcendental al Torrentó, a les Per tant, hauran de lluitar, en una res Grimait rebrà l'Espanyol (diu-
ATCO. PORTOCOLOM - R. LA VIC- 1530; Felanitx-Santanyí. 	 difícil' fase, Per mantenir la catego- menge).
TORIA.	 BENJAMINS	

ria. Aquest diumenge varen fer un
«Sa Lleona», domingo: S'HORTA - FLA DE NA TESA, 3 - FELANITX, 2 

bon partit. Els des equips se repar- L'únic desplaçament de la setma-

SENCELLES.

	

	 tiren el comandament del marcador, na correspon a les femines que hau-
Alineació: Oscar, Juan, Pedro, M.En S'Arenal: PLATGES ARE- Angel, J. Vicente, Ismael, J. Garcia, 

a parts iguals. La major diferència ran d'anar a Pollença, amb opcions

NAL - CAS CONCOS.	 Kiko, Carlos, Txema, Maties (Ru- 
a favor d'un o de l'altre arribà no- a guanvar.
més als 6 punts.

2.2 REGIONAL 	 ben, Toni i Victor Moreno). Gols de 	 ESPORT ESCOLARJ. Garcia i Kiko.	 Les FEMINÊS foren derrotades,
S'HORTA, 2 - AT. LLUBI, 2 Partit jugat davant	 un dels per 10 punts, per un equip que les

No acaben de sortor-li be les co-

	

	 supera de llarg a la classificació.	 Resultats ciels partits jugats a Fe-equips més forts de la categoria.ses al C.D. S'llorta, unes vcgades	 Si be les visitants s'avançaren de lanitx, la jornada del 6-3-93.
FELANITX, 4 - AT. CAMP REDO, 1per mala sort i altres per les seves	 tot d'una amb un 0-7, als 17 minuts Benjanzi femení

errades no aconsegueix pujar posi-	 Partit que correspon a la setmana el marcador estava encara bastant
dons a la taula classificatbria, que anterior i era el primer partit de la 	  Ses Salines, 8 - Joan Capó, 24

ja es troba en 6 negatius. En el par- segona fase. Gols de Kiko (2), Jose	 Alevi I emeniSENCELLES, 3 - CAS CONCOS, 2
tit de diumenge la primera part fou Garcia i Ismael.	 Cala d'Or, 48 - Joan Cap() B, 8
la millor de tota la temporada, amb	 Avui a les 11 rcben	 l'Arenal en	 Partit amb una segona part dolen- Patronat Campos, 6 - Sant Alfons, 49
jugades al primer toc que alegraren Es Torrentó.	 ta a la qual el colista supera amb

Inl'afició local i acaba amb un gol de	 CARDASSAR, 0 - S'ITORTA, 3	 claretat l'equip concarrí. Pedro va	 fantil femení

Gaspar. En el segon temps les co-	 El C.D. S'Horta segueix líder en cl ser altra volta expulsat. Els ¡lots fo- Joan Capó, 21 - Cala d'Or, 20
ses no foren igual, el Llubí acielan- seu grup del Play Off i aconseguí ren obra de Felipe i Bennasar. Milt- Patronat.Campos, 25 - Sant Alfons, 7
tà líni es i juga millor. El segon gol una important victòria a Sant Lb- nearen, Galmés, Salas, Conlin°, Ti)- Alevi nitisculi
s'hortarrí l'aconseguí Lobato. Volem renç. Gols de B. Gonzalez (2) i Jose fol, Uguet, Tia, Pedro, Aznar Ben-

Patr. Santanyí, 31 Joan Cap6 B, 19
destacar la lesió del porter local Jo- Luis.	 nasar, Felipe i Gori.
sé, en la consecució . del primer gol	 Avui dissabte, a les 11 h. S'Horta -	 Xisco per Tbfol (lesio- Infantil inasculi
del Llubí.	 Porciúncula. I a les 16 h. hi haura el nat), Tauter per Felipe, Pascual per S'Algar (P. Colom), 8 - Joan Capó, 52

Demà cliumenge a les 15'30, S'Hor- partit dels Infantils S'Horta - Porre- Gori i Roscó per Gordillo..	 LARRY CISTELLES
ta - Sancelles.	 res.	 J.M.
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FAX 582975 munaggionun
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Coloms a la Sala
L'ESTATUT DE L'HIPOCRESIA

• Dia 1 de març s'han complit els 10
anys de l'entrada en vigor de l'Esta-
tut d'Autonomia. El que teuirn es un
Estatut de renúncies que havia d'a-
provar-se per la via de l'article 151
de la Constitució, com les anome-
nades «nacionalitats històriques»
va acabar per la via de l'article 143,
aprovat tardíssim, en el furgó de la
coa, per mor de la tristament famo-
sa LLOHAPA, que imposava una
uniformització restrictiva, pactada
pels dos partits aleshores majorita-
ris i que era fruit d'un clima post-
golpista que condiciona la involució
del proces autonOmic.

Cinc anys després, l'any. .1988, es
podria haver fet la primera reforma
de l'Estatut per ampliar les seves
competencies, tal i com preeu Par-
ticle 148.2) de la Constitució. Perà
no hi va haver la voluntat
suficient per dur la reforma enda-
vant. Després de les reiterades de-
mandes d'autogovern que el nostre
poble ha vengut expressant i no sen-
se forts entrebancs, el nostre Parla-
ment va aprovar amb una amplia
majoria, un projecte de reforma, el
gener de 1991 que obria una porta
a l'esperança i dissenyava un mare
autonOmic, tant cies clel vessant ins-
itucional com de la del finançament

i que ens permetia esser optimistes
de cara a la progressiva recuperació
de les nostres llibertats collectives.
Pere) fa poc que els dos partits ma-
joritaris han pactat a Madrit el fa
mós Pacto Autonómico i la l'alsa re-

forma estatutaria que es pretc'm fer,
ens condenmen al cul cle sac de l'es-
tat autonòmic i ens neguen qualse-
vol possibilitat d'autogovern.

Dins d'aquest mare CALS presen-
tara una mock) inútil at proper Pie
per tal que l'Ajuntament de Felanitx
manifesti la insuficiencia estatutaria
i el rebuig al Pacto Autonómico.
Deitn que sera una mock') inútil per-
que el PP i el PSOE sún dos par-
tits centralistes i els signants ciel

essent els membres del PP
d'ara els mateixos que, no recordam
a quin partit estaven afiliats quan
s'oposaren a l'Autonomia dei nostre
poble. Malgrat aixà i si llegim l'opi-
MO clefs sectors majoritaris del nos-
Ire poble —no ciels politics— les as-
piracions són cl'autogovern i amb
aquest esperit farem arribar la nos-
tre veu a l'Ajuntarnent, lluny dels
cercles politics que mercade2en amb
el futur del nostre poble perque la
hipocresia es el seu taranna i con-
firmar aquest fet el que PP i el
PSOE mutuament de cor-
rupció (tenen raó tots dos), es di-
guin de tot, facin foc pels queixals,
'perú despres, a part de la corrupció,
tambe es donen la mà a l'hora de
firmar el Pacto per frenar el prooes
d'Autonomia a Madrid i despres
aquí fan discursos i proclames re-
clamant mes autonomia.

Definitivament són el mateix, amb
noms diferents però compartint la
corrupció i una mateixa hipocresia,
corrupció i hipocresia que mena a
Ia desconfiança dels ciutacians amb
Ia política i amb les institucions.

VENDO HORNO PARA PIZZAS. S'e- -

minuevo.
Informes, Tel. 581845 y 580883.
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L'URBANISME

A la reunió pletiaria celebrada per
l'Ajuntament el passat dia 22 de ge-
ner, se va acordar per unanimitat
interposar un recurs d'alçada da-
vant el Ple del Conseil Insular de
Mallorca a l'objecte que s'eliminas
l'obligació de nou sotmetiment cle la
nova documentació esmenada al trà-
mit d'informació pública,per enten-
dre que l'aplicació cle la Disposició
Transitória 8 del Rcial Decret 1/92
no representarà cap modificació
substancial de la Delimitació apro-
vada per unanimitat per l'Ajunta-
ment, el 29 de juny de l'any passat.

A la darrera sessió plenaria cele-
brada el dia 1 d'aquest mes, el Bat-
le va informar que el recurs sera
clesestimat. En conseqiEmcia s'hau-
rà de fer una nova exposició públi-
ca, durant la qual se podran presen-
tar allegacions pels ciutadans, que
haura d'estudiar i resoldre la Cor-
poració.

El resultat de tot sera ailargar la
processo i perllongar una situació
d'incertesa i anarquia denunciada
repetidament.

Si hem de cur N'er, el Grup Socia-
lista ent6n que darrera aquella (led-
sic') hi ha una maniobra política en-
caminada a posar obstacles a una
delimitació, preparada en temps del
govern socialista a l'Ajuntament,
que ha estat, contestada repeticla-,„
mein per unes persones obstinacies
a impedir que un minim (le racio-
nalitat s'imposi damunt la planifi-
cació urbanística del terme.

La delimitació del sól urbà pot
estar molt i no podem esser gaire

•rn6s optimistes respecte de les Nor-
mes Subsidiaries, l'avanç de planeja-
ment de les quals ha estat exposat
fins fa poc i que ha provocat mes

cle mil suggerencies que l'equip re-
dactor haura d'estudiar i informar i
que seran rebutjades o admeses per
Ia Corporació.
LA CARRETERA DE S'HORTA
A CALA FERRERA

A la plenaria cie l'Ajuntament del
passat dia 4 de gener el regidor Jau-
nie Binimelis va fer referenda a les
obres cie la carretera de S'Horta a
Cala Ferrera i va manifestar que
s'haura de procedir a l'enderroc
d'una casa que hi ha a sa Vileta que,
segens sembla,,envaira la nova cal-
çada.

A la sessió ordinaria del mes de
febrer, el Bade ta manifestar que
Ia casa que pot obstaculitzar la car-
retera es deixara tal com esta.

ADMINISTRATIU, 20 anys, CCIVa
feina. Tito! FP 2 i servei militar
complit.
Informació, Tel. 582734 - (vespres).

blocs d l'atEar
Loteria Primieiva

1)issihte 67 	 1-12-32-37- if-17
C-19 R-7

Notts 11: 	 9-26-2845-46-49
C: 31 R-3

Bono Loto
Diumenge 7: 18-21-24-31-38 70.,

C: 13
Dilluns 8: 	2-t)-2(l-2-ŠIj II

C: 93
Di mar. 9: 	 8-26-27-2-37-15

C: :i
1-24-37-41-.44 7-17..

C: 95

Rei ntegra meld: 9

El Grup Socialista a l'Ajuntament informa

CAFETERIA BiliQUEL'S
C/. Hernán Cortés, 7 	 Tel. 825180 	 poirrocoLom

les comunica que a partir del día 19 de
marzo se hallará de nuevo ebirta al pú-
blico los fines de semana.

OPEL -s-
ASTRA

Regal a
JULIA AUTO.MOVILES

Miguel Julià Maim()

OFERTA ANIVERSARIO
• 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"

C/. Campos, 51 • FELANITX
Telos.i 5845 21 -581416




