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ATLETISME

Aittoni Peña campió dispanya de
Cross Universitari

Dissabte passat el guardonat at-
leta felanitxer Antoni Peña es va
proclamar campió d'Espanya de
Cross Universitari en el campionat
d'aquesta modalitat disputat a la lo-
calitat almerienca de Mojacar. A.
Peña, que pertany al club Colonya
de Pollença, representava en aques-
ta prova, la Universitat Compluten-
se de Madrid, i amb aquest nou
triomf augmenta un historial espor

– Alguns atletes del nostre club es
desplaçaren a Bilhau per prendre
pat en el Campiona d'Espanya de
Cross, i en un recorregut difícil però
hermós aconseguiren els següents
resultats a les seves respectives ca-
tegories:

Sebastià Adrover en el lloc 	 13
Margalida Adrover en el lloc 	 5
Victor Martínez en el Hoc 	 40
Antoni Barceló en el lloc 	 43

L'organització ecologista Interna-
cional Greenpeace, el GOB i la Fede-
ració d'Associacions de Veïnats de
Palma, varen presentar el passat
dia 3 de marc les allegacions a l'Es-
tudi d'Impacte Ambiental de la in-
cineradora de Residus Sòlids Ur-
bans (RSU) de Son Reus.

Segons les organitzacions ecologis-
tes, la manca d'estudis d'impacte
ambiental corresponents a l'aboca-
dor de cendres i escòries tòxiques
que se pretèn ubicar a Petra i a les
estacions de transferencia i l'exclu-
sió —sense justificació documenta-
da— de l'alternativa de separació en
origen dels materials per a la seva
posterior reutilització i reciclatge, in-
validen l'estudi d'impacte ambiental
de la incineradora.

D'altra banda, la incineradora de
Son Reus cremara no sols Residus
Urbans sine també olis industrials i
fangs de les estacions de depuració
de les aigiies residuals, la qual cosa

tiu que, en progressió constant, el
situa entre els atletes més qualifi-
cats del nostre pais. Recordem no-
-nés els seus triomfs més recents,
el 13è lloc a la mitja marathe
mundial celebrada a Anglaterra el
passat mes de setembre i el campió
a la darrera marathe de Sant Se-
bastia, amb l'assoliment de la cin-
quena millor marca nacional de tots
els temps.

1/2 MARATH6 A LA
BADIA DE PALMA

La cursa va tenir lloc a l'incom-
parable marc de la badia de Palma.
Dos foren els nostres representants,
que obtingueren els següents llocs:

Paco Algaba arriba el 38 de la ge-
neral.

Francesc Paramo fou el 56 de Ve-
terans.

convertira a la Planta en una incine-
radora de residus tòxics i pevillo-
sos.

La incineradora de son Reus blo-
quejarà definitivament qualsevol ini-
ciativa de recollida selectiva en ori-
gen —quan a Mallorca ja s'ha ini-
ciat a alguns pobles— l'adopció de
mesures dirigides cap a la substitu-
ció de materials no reutilitzables o
reciclables pel altres que si ho són,
i el desenvolupament de sistemes de
Producció Neta a les empreses per
a evitar la generació de residus.

El Consell Insular de Mallorca i el
Govern Balear no han consultat la
població de Mallorca sobre les dife-
rents alternatives al tractament dels
residus. De fet a l'estudi d'avalua-
ció d'impacte ambiental se conside-
ren com «inconvenients» d'un pla de
recollida selectiva la necessitat
d'una forta participació ciutadana i
de realitzar campanyes de cons-
cienciació ciutadana, quan aquests

Seria arriscat per la meva part,
intentar fer una interpretació més
o menvs objectiva del que esta pas-
sant ara mateix als Balcans, essent
com es aquesta una qüestió tan com-
plexa. Hi ha, tanmateix, una serie de
:ets que són inqüestionables; la des-
integració de Iugoslàvia, l'accés
d'Eslovenia i Croacia a la categoria
d'estats independents, la reconver-
sió de l'estat iugoslau en la Gran
Serbia (integrada per Montenegro,
Kosovo, Vojvodina i la mateixa Sen
bia ), l'estrany estatus de Macedònia,
i el greu conflicte armat que sacse-
ja els territoris de Besnia i Herzego-
vina, que també han volgut accedir
a la independencia política.

He seguit, amb tanta profunditat
com he pogut el que esta passant
als Balcans, i he observat tantes
contradiccions que no puc per menys
que pensar que, tot el que està pas-
sant per aquelles contrades, no es
fruit de la casualitat, ni d'un pur
enfrontament entre pobles, religions
o ètnies, sine que es el dramatic ca-
mi que s'està seguint per reordenar
uns territoris que, de decades enre-
ra, han estat sempre un focus per-
manent de tensió. La reordenació
territorial i, sobretot, la distribució
de la població, sols esta en una eta-
pa intermèdia. Lamentablement els
bosnis encara hauran de patir per
culpa d'un conflicte que ells no han
cercat, però que altres necessiten
per donar cobertura als seus objec-
tius. Unes quantes qüestions se'm
plantegen sobre aquest tema:

—Per que l'ONU no ha evitat, mi-
litarment si fos necessari, el geno-
cidi del poble bosni?

—Per que l'únic pla de pau que
s'ha presentat a bosnis, serbis i
croats es la creació d'un estat bosni
claríssimament inviable?

—Per que els països de religió mu-
sulmana no han fet res per evitar el
genccidi deis bosnis musulmans a
mans dels serbis?

—Per què ni la UEO, ni l'OTAN,
ni la CEE han exercit mesures de
força contra S:..srbia, per tal d'aturar
un conflicte que posa en perill l'es-

factors haurien d'esser considerats
sempre corn a avantatges.

La incineració de residus es la pri-
mera font de generació de dioxines,
les substancies més tóxiques que se
coneixen i de les que no existeix un
nivell de seguretat. Les dioxines sen
carcinogeniqu es, (10prvso res de I siste-
ma í mmunitari, produeixen altera-
cions en el sistema reproductor i

tabilitat europea?
—Que en pensen la CEE i els EUA

de la formació d'un estat indepen-
dent musulmà (Besnia) al sud d'Eu-
ropa?

—Per que quan els mitjans de co-
municació parlen d'agressions con-
tra Besnia, sempre es refereixen
«ais serbis» i mai a Sèrbia?

—Per que els mitjans de comuni-
cació ignoren l'auto-proclamada Iu-
goslàvia i es refereixen a ella com a
Serbia?

—Per què el grup de població bes-
nia de religió musulmana es el més
castigat per la guerra?

—Per que des d'alguns mitjans de
comunicació se'ns vol fer creure que
el conflicte als Balcans té origens
exclusivament religiosos?

Tot junt es molt complicat i re-
sulta difícil desxifrar les dades que
ara mateix podem tenir al nostre
abast, per.) Os ben prchable que el
conflicte balcànic no sigui tan difi-
cil de resoldre com sembla i que si
s'allarga fins el punt on ha arribat,
tal vegada sigui en benefici d'uns
tercers. Si no es així, es mal d'en-
tendre que les potencies mundials,
les potencies europees i l'ONU, per-
metin que hi hagi un conflicte d'a-
questes dimensions.

Que pot passar en un futur no
massa llunya? Potser seria fer histe-
ria-ficció Hangar-se a expressar una
teoria. Tanmateix tenc la impressió
que Macedònia no seguira gaire
temps en la seva situació actual d'in-
definició política, i que, finalment,
Besnia i Herzegovina seran un pas-
tis a repartir entre serbis i croats,
amb el beneplàcit de tot el men i
dels mateixos bosnis, farts ja de
tanta guerra i de tants de patiments.
Per?) això no succeirà mentre al ter-
ritori a repartir no s'hagi redistri-
buït la població per ètnies i reli-
gions, feina bruta aquesta que ac-
tualment realitzen els feixistes ser-
bis.

Mentrestant la fam, el fred, les
malalties i la por assolen Sarajevo
i tota Besnia. Fins quan?

Antoni Roca

com tots els composts organoclo-
rats, sen persistents i bioacumula-
tius.

Les organitzacions ecologistes i
veinais conclouen les allegacionS'exi-
gnit la retirada del projecte de cons-
trucció de la incineradora • 'de Son
Reus i la seva substitució per un
programa alternatiu de separació

(Passa a ta pàg. 7)

Club d'Atletisme Opel Felanitx
Campionat d'Espanya de Cross a Bilbao



INFORMA

SANTOAAL

Dis. 20 St. Marti de Berga
Diu. 21 St. Serapiú
Dill. 22 St. Deogracies
Dim. 23 St. Toribi
Dim. 24 Sta. Berta
Dij. 25 Anunciac. del Senyor
Div. 26 St. Brauli

LLUNA
Lluna nova dia 23

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

Palma • Felanitx des de l'esta-
de): Dies feiners, a les 8 (excel,
te dissabtes) 9,30, 13 1545 1 1930
n. Diumenges j 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 1 17 h.

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

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

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

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

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

TAXI FELANITX Tel. 582388

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

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

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

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

580080 i 580365. Policia local
582200
Funeràries:
Tels. 580448-581144 (F. Felanitx)
(Nueva Funeraria)
Tels. 58291M-581188
Ambultincin

581715 - 580051 • 580080
Servet mèdic d'urgències 580254
Guiirdia Civil 580090
Servei de grua: 827474'

Centre primers auixlis
Creu Roja	 202222

RESTAURANTE
Esmeralda
Park

CALA
Banquetes, Bodas, Comuniones

y Fiestas
ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQUE INFANTIL.

VISTA PANORAMICA SOBRE EL MAR

LOCAL CLIMATIZADO

CAPACIDAD PARA 430 PERSONAS

PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL. 643085 - SR. RAMON
•

•••

Liorenç Soter illestre
mori a Felanitx, el dia 13 de març de 1993, a ¡'('(lat de 88 anvs,

'havent rebut els sank Sagraments i la Benedicció Apostòlica.

Al eel sia

La seva esposa Catalina Jaume Cerda; li Il Simon; filla política Joana Valens; tillola Catalina
Puig Soler (religiosa Tea tina), germans politics, nebots, eosins i els parents, vos demanam que
volgueu unir-vos a les nostres pregaries.

Casa mortu6ria: C. Proissos, 73 baixos

Ontoni Liguet °drover
va morir a Felanitx, dia 11 de marc de 1W3, a Pedat de 78 anys,

ha vent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostõlica.

Al eel sia

La seva esposa Catalina Barceló Valens; titles Francisca i AntOnia; fills politics Antoni
Vicens i Andreu Riera; nétes /11)01.161)kt, Francisca i Pep Lluis; germans, germans politics, nebots
i els nitres parents, vos demanen que volgueu tenir-lo present en les vostres pregaries.

Casa mortuòria: C. Da meto, 50 1

2
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral	 2.125
Semestral a fora 	 2.325

CAMPIONAT DE GLOBUS
AEROSTATICS A FELANITX

El dia 8 d'abril al mati i si els
vents són favorables, es dura a ter-
me a Felanitx una etapa del Cam-
pionat de Globus a Mallorca. Es pre-
veu gut de 15 a 20 globus creuaran
els cels felanitxers. Esperam que el

bon temps ho permeti. Possiblement
el dia 10 es podrà repetir l'exhibició.
Més endavant es comunicara el pos-
sible horari.

MINISTERI DE TREBALL I
SEGURETAT SOCIAL

S'ha rebut a l'Ajuntament un es-
crit de l'Institut Nacional de Segu-

retat Social i Higiene en el
cl qual ens comunica que tenen pre-
vist realitzar el «Curso General de
Seguridad» i el de «Condiciones de
Trabajo y Salud», del 22 al 26 de
mar; i del 29 de març al 2 d'abril
res pec tiva m en t.

Totes aquelles persones interessa-
des en participar-hi, hauran de fer
una inscripció, la qual s gratuita,

adreçar-la al Gabinet T1'.!cnic Pro-
vincial de Balears plaça del Caudi-
llo, 1, Poligon Sun Castellú de Pal-
ma de Mallorca. Per a ales informa-
cid vos podeu dirigir al telHon
296600 ext. 311.

PARADA DE SEMENTALS
S'ha rebut en aquest Ajuntament

un escrit del Ministeri de Defensa,
el qual comunicava que en el «- Cen-
tro Reprod. Equina n." 9», de Cam-
pos, ha quedat oberta al servei pú-
blic la Parada de Sementals dc
l'Estat, composta de «Cuatro caba-
llos, uno de trote, uno de P.R.E.,
uno de P.R.A. y uno de amb
Ia finalitat que tots els ramaders in-
teressats puguin beneficiar les seves
egües, fonamentant al mateix temps
la riquesa ramadera de les Illes.

Les hores de scrvei són tots els
dies feiners de 9 a 12 h. i de 15 a
16 h.' .

DONANTS DE SANG
Vos comunicam que a la Unitat

Sanitaria de s'Horta, el dia 26 d'a-
quest mes de les 18 a les 21 h. la
Creu Roja recollirà totes les dona-
cions.

(Passa a la pàg. 7)



Publicitat en
Camisetes, Gorres, Xandals i daltres

articles de
confecció

C. Bisbe
Miralles, 44
Tel. 580709

FELANITX

Articles per a comunions i batejos

Restaurante Can Manuel
C/. Major, 7 - CAS CONCOS

DURANT TOTA LA SETMANA ELS OFERIM:
Greixonera de conill (mig conill) amb caragols i verdures. Pa,

vi i postre, 975 ptes.
MENU CAP DE SETMANA: Arrbs brut i Pollastre torrat. Pa,

vi i postre, 800 ptes.
Vegi la nostra carta i la graellada de rap amb «bogavant».

TRACTE CASOLA.
L'ESPERAM.

Tu que pots,
no t'ho erdis

Gaudeix-ne. Mt. Itiplica les leves idees. Descobreix
altres nions. A limenta la leva capacitat de con-
versar. Millora que tenen de lu. Salisfé
totes les (eves curiositats. Acostat als !Mires.

Llibreria RAMON [LULL Major, 25 T1. 580160

C. P. A. Penya, 3
Tel. 580423

FELANITX

— GIMNÀSTICA PASSIVA

- ELECTROUPOLISIS (alternativa no quirúrgica
succió)

— TRACTAMENTS D'OBESS1TAT I
CELULITIS LOCALITZADES

— SOLARIUM

— OUIROMASSATGE

— LIFTINGS FACIALS ELETRO-COSMETICS

— NETEGES DE CUTIS

— DEPILACIÓ (cera freda i calenta)

— MAQUILLATGES

— COSMETICS: THALGO, NATURA BISSÉ, etc.

a la lipos-

HORARls; :Matins de 9 a 12

Horabaixes de 3 a 7
Per més comoditat demanau hora

Tel. 580423

FELANITX

morir 	 Francesc
D. ARNEST MESTRE

Amb un poc de retard cronològic,
vuil fer memúria de la mort, ara fa
25 anys, dc l'Enginyer AgrOnom D.
Arnest Mestre Artigas, tan vinculat
a Felanitx ja pel seu assessorament
t•nie a la Bodega Cooperativa, com
per la tasca que feu a l'Estació Eno-
lògica.

Reconeguda la seva labor de difu-
sic') tècnica de la vinicultura, l'Ajun-
Lament de Felanitx li dedica una Via
important de la nostra Ciutat, el
proclama Fill Adoptiu —havia nas-
cut a la població catalana de Sant
Pere de Ribes— i li concedí la Me-
dalla d'Argent de Felanitx.

El nostre Setmanari, fent-se'n res-
se) del personatge desaparegut, a l'e-
dició del 10 de febrer de 1968, li de-
dicà un número especial en el que hi
collaboraren conegudes firmcs lo-
cals, de Santanyí, Sóller i Sa Pobla.

S'ho mereixia!
Dins les mateixes dates, En Mi-

guel Riera, a la seva secció «AI
Vent...» ponderà, també, la figura
de D. Arnest, impulsor del Celler i
de l'Enologia en 'general.

En Riera, dic, com si tingués rel
de gitano, gosà ler unes premoni-
cions que, ai, las!, s'han complert
arnb afegitó.

El comentarista amb gran visió de
futur, entre altres veritats deia:
--«El Sindicat dóna solució a uns
problemes dels nostres agricultors,

—d'un manera que, fins i tot avui, ens
sembla absolut amen t ». Ara

—seguia— no podem dcsconeixer
que l'actuació del Celler no ha estat

sempre a l'altura de les circumstàn-
cies...».

Que hi havia .d'estar, Miguel, ni
d'un hon tros! Complint-se eIs teus
presentiments, el Sindicat ha caigut
en picat i , com s'anima d'En Ro-
bert, se n'ha anat en orris!

D. BARTOMEU NIGORRA
El que realment sorprZm —si es

que un es sorprengui ja res— es que
per les mateixes saons —era el 22
de febrer—, moria a Palma D. Barto-
rneu Nigorra Barceló, Beneficiat de
la Seu, Mestre de Capella jubilat i
felanixer que ja no es poc.

Va fer molt per la música grego-
riana i la seva labor musical va es-
ser molt considerada.

Dones, el «FELANITX» sols va cle-
dicar unes breus rctxes a la seva me-
múria; si be, més tard, a l'edició del
20 d'abril de 1968, reproduí del «Dia-
ri de Mallorca» un article de l'apote-
cari i escriptor santanyincr En Ber-
nat Vidal i Tomàs.

GERMANS FOSSORS
El dia 19 de mar; de 1968, festi-

vitat de Sant Josep, en el despatx
del Batle de Felanitx, es firma un
conveni entre la Congregació de
Germans Fossors de la Misericòrdia
i l'Ajuntament, per tal d'instaurar
una Comunitat de Fossors en el Ce-
mented de la nostra Ciutat.

Aquest document el firma el bat-
le D. Jaume Munar i el Superior Ge-
neral, Fra. Josep M." de Jesús Cruci-
ficat.

Aquest va ésser el punt de partida
d'una fundació que eis felanitxers
valoram positivament pel seu espe-
cial servei i estam orgullosos de te
airentre nosaltres.

D'Allavors

Dijous de la setmana passada mo-
ri en un centre sanitari de ciutat. als
75 anys l'Ermita Francesc (Barto-
meu Pascual i Pont), de la Congre-
gació de Sant Pau i Sant Antoni.

L'ermità Francesc, fins pocs me-
SOS abans que la congregació deixas
el Santuari de Sant Salvador, va per-
tanyer a la comunitat de la nostra
muntanya mariana, a la qual dedica
els darrers trenta un anys de la se-
va existência.

I sembla com si la malaltia l'ha-
gués volgut excusar d'haver de dei-
xar pel seu propi peu l'estimat casal
de Sant Salvador, perqué el passat
més de novembre, hagué de ser hos-
pitalitzat per mor d'una séria afec-
ció cardiovascular i fou absent en el
moment d'abandonar el santuari.

Era natural de Sant Llorenç i in-
gressa a la congregació pel juliol
del 42. Tres anys després féu els
vots temporals i pel juliol del 48 pro-

nuncia la professió perpétua. El pri-
mer desti fou el Puig de Santa Mag-
dalena i succesivament ana al Puig
de Pollença i Bon Any i el Toro de
Menorca, d'on fou superior. Abans
de venir a Sant Salvador exerci el
càrrec de mestre de novicis a l'er-
mita de Betlem i des de feia molts
anys era conseller general de la con-
gregació.

Els darrers trenta un anys els pas-
sa al nostre santuari, on la seva fi-
gura tenue i espiritual es fonia har-
mònicament amb la sobrietat del ca-
sal, de manera que en semblava
quasi consubstancial. Era senzill,
afable i generós i professa va una
veneració a Sant Salvador i a tots
els que s'hi acostaven amb respecte
I unció que es tradula en una esti-
mació reciproca. El peble de Fela-
nitx l'estimava de deb!).

Descansi en pau l'ermith Fran-
cesc.

Acostaq
als LlibRes
I iA vEuirits
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G. Cañellas amb el PP. de
Felanitx_.

Divendres passat a vespre, a la
barbacoa La Ponderosa, el Partit Po-
pular de Felanitx, celebrà un sopar
amb ressistencia del President Ga-
briel Cafiellas i d'altres alts carrecs
de l'executiva balear.

Més d'un centenar i mig de per-
sones assistiren a aquest sopar, que
fou presidit pel Sr. Cafiellas, el pre-
sicicnt del CIM Joan Verger, el Bat-
le de Felanitx Antoni Grimait, el
Conseller d'Hisenda Alexandre For-
cades, Josep A. Berastain, conseller
de la Funció Pública i Secretari Ge-
neral del PP. Gaspar Oliver, Presi-
dent del PP (le Mallorca, A ridreu
Riera delegat d'Esports del CIM . i la .

regidora NIttria Bininielis.
Cap a les postres feren ús de la

paraula el Batle de Felanitx, Joan
Verger, Gaspar Oliver i Gabriel Ca-
l-1(211as.

D'entre els parlaments que es fe-
ren, gairebé dins una línia clarament
pre-electoralista, volem esmentar la
referência que feu el president del
CIM a les NN. SS. de Felanitx, les
quals, digué, que era intenció de la
Comissiú Insular d'Urbanisme, d'a-
provar-les dins la present legisla-
tura.

L'exposició «Josep M. Llompart»
Dissabte passat, amb rassistencia

del bade .Antoni Grimait, la regido-
ra de Cultura, el * president de
l'O.C.B. Antoni Mir i nombroses re-
presentacions, s'inaugura a la Casa
de Cultura, l'exposició itinerant en
homenatge a Josep M.° Liompart.

La mostra reculi, en un muntatge
molt acurat, les facetes més rele-
vants de l'escriptor mitjançant fo-
tografies, reproduccions de texts
mpreso s, manuscrits, retails de

premsa, etc. i alhora es pot veure el
video que es va fer de Llompart
amb motiu de l'homenatge.

L'exposició pot ser visitada fins
demà vespre.

Les ajudes de la CEE als
agricultors

Dimecres de la setmana passada,
a la Casa Municipal de Cultura, se
eelebra ranunciada reunió amb els
agricultors del terme per tractar de
les ajudes de la CEE per al cultiu
de cereals.

La reunió, a la que assisti el Bat-
le, fou conduïda pel nostre paisà
Jaume Grimait, Delegat del Ministe-
ri d'Agricultura i per Luis Trujillo,
tècnic de Banesto Rural.

La convocatória tingué una acolli-
da excellent i el públic pogué plan-
lejar els dubtes que els suggerí la
qidesti&

Aquestes ajudes, que són de l'or-
cire de 37'5 ecus per hectàrea, scran
gestionades pel SENPA, pert) el ma-
teix Banesto a través dels seus ser-
veis d'assessorament, facilitara als
agricultors la informació necessària
per tramitar les peticions.

Xerrada amb Mn. Blai Darder
Demà diumenge, a les 9'30 del ves-

pre, a la sala vermella de la Recto-
ria, Mn. Blai Darder i Calcientey,
que ha estat 22 anys a Montreal, al
front (le l'Oficina d'Assumptes So-
cials de l'Ambaixada espanyola al
Canada, ens brindara una tertúlia
en la qual ens comunicara les seves
experiencies al front d'aquesta en-
titat. El senyor Darder va fundar
també a aquella capital el Centre
d'Informació i Orientació per als
Emigrants, de manera que els més
cle quatre lustres de treball dins
aquest camp li donen una perspec-
tiva prou amplia d'aquesta qüestió
social avui tan damunt fulla.

Mn. Darder resta vuit anys . a Fe-
lanitx la década dels cinquanta per
Ia qual cosa molts felanitxers el te-
nen present encara en els seus re-
cords.

No cal dir que són convidades a
aquesta xerrada totes les persones
interessades.

Exposició de Camargo a «Bearn»
Dimarts (l'aquesta setmana, a la

galeria d'art «Bearn» de Ciutat, que-
da inaugurada una mostra del pin-
tor de Santanyí Jesús P. Camargo.

Camargo és un granadí fincat
Malicrca des del 1972 i el 1979 pre-
sentà obra a la I Trobada d'Artistes
que se celebra a Felanitx. Des de
llavores ença ha participat a nom-
broses collectives a Mallorca, a la
peninsula i àdhuc a l'estranger i ha
presentat -una dotzena d'exposicions
individuals també a diversos indrets
del pais i de fora. Així mateix ha
estat guardonat amb • nombrosos
premis de dibuix i pintura i va me-
rèixer una menció honorifica de pin-
tura en el XINI Saló de Tardor de
Palma.

Aquesta mostra restara muntada
fins cija 3 d'abril.

El Festival del Secretariat de!
Pastoral Juvenil

Divendres passat, a la parròquia
de Crist Rei de Manacor, es va ce-
lebrar el Festival «Adult i jove 93»,
en el qual un grapat de grups de
diverses parrèquies de l'illa presen-
taren uns objectius de cara al pro-
jecte de pastoral juvenil immediat.

Un total de vint escenificacions
explicitaren d'una manera molt grà-
fica cliferents aspectes que, al parer
de cada grup, havien de marcar la
trajectória de l'esmentada pastoral.

Les parròquies de Felanitx i
S'Horta tingueren cura d'una d'a-
questes escenificacions.

Pluviometria de S'Horta
Després d'un mes de gener en què

no se registraron precipitacions de
cap mena, el temps durant el passat
mes de febrer, s'ha mostrat ales ge-
nerós en quant a pluges, havent-se
registrat les següents quantitats:

Dia 3: 1'8 litres
Dia 4: 2'6 »
Dia 6: 0'1
Dia 7: 15
Dia 11:	 11

Dia 12:	 4'7	 0
Dia 13:
Dia 14: 	 02
Dia 16: 	 • 	 5
Dia 18: 	 04
Dia 21: 	 0'7 	 »
Dia 23: 	 0'1 	 »
Dia 24: 	 17	 »
Dia 27: 1'4	 »
Dia 28: 

0'2	 )Així a S'Horta, durant • e1 passat
mes de febrer, s'han recoilit un to-
tal de 66,9 litres d'aigua per metre
quadrat.

Llar de la Tercera Edat • Inserso
EXCURSIÓ.—Avui dissabte i de-

ma diumenge són eis dos darrers
dies per apuntar-se a l'excursió cle
dia 23 a So N'Amar i El Dorado (vi-
sita a Coral Balear). L'horari d'ins-
cripció és de 10'30 a 12.

TERTULIA.—Dimecres dia 24, a
les 5'30 del capvespre, a la Llar, con-
versa amb el Conseller de Sanitat i

.,eguretat Social del Govern Balear
Gabriel Oliver.

TEATRE.—Dissabte cija 27, a les
9 del vespre, a l'Auditori Municipal
-1 grup «Picadís» de S'Arenal de
Llucmajor, posara en escena l'obra
«Escancloi a la casa».

Club Altura
El nostre aplec excursionista te

Programat un viatge a l'Alguer, a
l'illa de Sardenya, i al sud d'Italia

dies 27 de juny al 2 de juliol. Hi
- jot venir qualsevol persona interes-
-ada. Si voleu més informació tru-
i:au al telèfon 580589. Lesylaces són
limitades.

També vos informam que el pro-
Per diumenge cija 28 farcin una ex-
cursió al torrent de Mortitx i a la
Cova de Ses Bruixes. Es una cami-
racia molt interessant que transcorr
per la Vall d'Ariant.

Curs Studia
Dilluns dia 22, a les 9'30 del ves-

ore, en el saló d'actes de Sant Al-
Ions, Mn. Bartomeu Bennasar, expli-
cara la 140 corresponent del curs:
«Vida-mort, guerra, pau (justícia)».

Excursió motoristica
La Fecleració Balear de Motociclis-

me, ha organitzat per demà diumen-
re la 1.. Excursió Turística Mallor-
ca, amb un itinerari que des de Pal-
ma anirà cap a Cap Blanc, Campos,
Santanyí, Cala d'Or, Portocristo,
Sant Llorenç, Arta, Alcúclia, Inca i
Palma.

El preu per persona es de 3.000
pies. i inclou el berenar, un dinar
de companyonia i placa commemo-
rativa.

La sortida de Felanitx sera a les
9 de la plaça d'Espanya. Per a in-
formació, Tel. 580268.

Penya futbolística M. A. Nadal
En cl darrer sorteig celebrat, els

sods que guanyaren les entrades
ner presenciar el partit Barcelona-
Logrofies que se jugara dia 4 d'abril,
són els següents:

N." 171, Miguel Morey Galmés de
Manacor.

N." 525, Elisabet Perelló Calden-
tey també de Manacor.

Creuada de l'Amor Divi
TROBADA DE FRATERNITAT
Tal corri egrft -previst; 'Sí'el temps

acompanya, avui horabaixa tindra
lloc la trobada amb la gent major
a Sant Salvador.

La sortida sera a les 245 des de
Ia pla;a Pax en cotxes particulars.

En el Santuari se celebrara una
missa solemne que es clout-a amb
la veneració de la Mare de Deu.

Tot seguit es farà una xocolatada
i s'emprendrà el retorn a la vila sol
alt encara.

Adoració Norturra Femenina
Avui dissabte, a les 9 del vespre,
Ia capella de les Germanes de la

Caritat, hi haurà vigilia cradorác'Q) .

nocturna femenina.

vida social
NECROLOGIQUES

Dijous de la setmana passada, des-
cansa en . 1a pau de Deu.a Felanitx,
a l'edat de 78 anys, havent rebut els
sagraments, D. Antoni Uguct Adro-
ver. Al cel sia.

Reiteram el nostre condol a la se-
va familia i d'una manera especial
a la seva esposa D.° Catalina Barce-
ló, filles Francisca i Antònia i fills
politics Antoni Vicens i Andreu Rie-
ra.

Dilluns passat entrega l'anima a
Deu a Felanitx, a l'edat de 88 anys
i després de veure's confortat amb
eis sagraments, D. Llorenç Soler
Mestre. Descansi en pau.

Enviam el nostre condol a la seva_
esposa D. Catalina Jaume, fill Si-
mon, filla política Joana Valens i
als altres familiars.

Secció Religiosa
PARROQUIA DE ST. ISIDRE
S'IlORTA

Avui dissabte dia 20, a les 7'30 del
capvespre, missa amb homilia qua-
resmal a càrrec de Mn. Joan Manel
Cc:mar, Vicari de la parròquia de la
Santíssima Trinitat de Palma.

Jocs de l'atzar
Loteria Primitiva

Dissabte 1:i: 10-13-27-34-3546
C-3 R-5

Dijous 18:	 4-18-20-35-45-46
C: 48 11-6

Bono Loto
Diumenge 14: 2-20-22-28-11-44

C: 10
Dilluns 15:	 6-13-17-22-38-45

C: 4
Di mar. 16:	 15-20-28-30-35-45

C: 42
Dime. 17:	 19-25-33-4044-47

C: 9

Reintegrament:

SE VENDE RENAULT 21 Diesel.
PM-AP. Precio a convenir.
informes, Tels. 581555 y 580085

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

informació



FIAT Uno Turbo je
FIAT Regata 70 S
FIAT Panda 1000 Fire
FIAT Uno 45 3/P
SEAT 121 Familiar
SEAT Marbella
OPEL Corsa 1.0
PEUGEOT 205 (1L 5p.
RENAuLT Super Ti TL.
SEAT Ronda ci.x

PM-AX
PM-AS

PM-BD
PM-BD

PM-A
PM-AZ
PM-AZ

PM-AM
PM-Ali

PM-NV

'

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

Vehículos de ocasión

TECNOLOGIA LIDER

Concesionario:
AUTOS MARTORELL, S. A.

Carrer del Socors, 8. Tel. 58 13 48. FELANITX.
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FUGUES
I no plou.
Boira si. més que a les pellicules

de por. Londres ja ens té enveja
inalgrat Gibraltar. En fa tanta de
boira que en podriem vendre set-
cents mil cavallons de barcelles de
senalles de senalletes a cada perso-
natge de cada culebrO i encara en
romandria a bastament per omplir
el Sindicat. I quasi bé no un xerram.
Ara no perdem el temps xerrant del
temps. No serveix per res. Ningú
no ha de fer empelts, ningú no ha
de menester lieu') per ficar als soles
ilavor de pèsol ni bocins de patata.
Foravila n'hi ha molta, foravilers
pocs i quasi tots fan feina aclapa-
rats sota un plastic.

Pere) ens estam eixugant. I la cul-
pa no és del govern que ja ens se-
ria un bon consol. Ni tampoc acaba
de ser de mestre Pere Desesperan-
ça, ni de l'Home del Temps. La cul-
pa és de les fugues. Ni tudam, ni
empram, ni gastam, ni molt manco
malgastam aigua. Senzillament l'ai-
gua ens fuig, se'n va per les bardis-
ses, per les llivanyes, per dins el
negre, pets baixos. I, avui suaqui
demà suallà, trobam grapades de
gent suada plena de martells que fa
benes llençols d'asfalt, alga tapado-
res de ferro, treu terra, gira grava,
tanca grifons, lleva pedres i no dei-
xa passar al trànsit. Son brigades
de fontaners que fan de policies.
Cerquen fugues.

L'aigua és perd. es fa malbé, com
la 1)1m:a de Domenge, corn els vint-i-
' tut mil vuitanta quilovats que es
fongueren a la cabana clel carrer de
sa Llana. Sa llana des data, re-
dell! Vatualmón, allots, haver de
deixar que es tudi una cosa que ja
no cau del cel, haver de deixar que
una cosa tan necessaria se'n vagi a
fer punyetes! No té consol!

De Felanitx en fuig tot: la gent,
els placers, els afeccionats al cine,
els toreros, aquell home que fa foie-
gras, el saber, la canya Valls, l'efi
càcia, el metge Pasqua], la U.C.D..
els ermitans, el vi, i, ara, l'aigua.
Tot sOn fugues. La banda municipal
haura de tocar qualque cosa més
que bocins de sarsuela i pasdobles,
per exemple, una escapci6 d'en
Bach.

Ja fan bé aquestes persones que,
enviades per l'Ajuntament, foraden
carrers i places cercant l'aigua que
fuig, el raig que s'escapoleix, la cor-
rent fugissera, el brollador amagat.
Ja fan bé.

Per?) hi ha una altra cosa que fuig
i ningú no la cerca. Hi ha una altra
mena de fuites, una altra casta de
passatgers, un altre tipus de des-
bandada, un altra front on investi-
gar. Un altra tipus de pròfug hau-
riem d'encalçar. Qui l'empaita l'en-
xampa. Estic referint-me, suaument,
a aquests milers i milers de camio-
nots plens de ferro, bigues, blocs,

formig0, pedra marbre o rajoles que
hun passat per dins el casc urbà per
00 horn sabia que no era convenient
perquè eren massa feixucs. Perquè
aquests camionots i trailers han en-
grunat les conduccions. I l'aigua
se'n va. I els amos d'aquests camio-
nots també. També se n'han anat. I
un dia, a lo millor, també se n'ani-
ran aquells que haurien d'haver-los
prohibit passar per damunt de les
aigües. Perquè, re-cent punyetes,
aquestes aigües no anaven soltes
per una mar morta com les que tre-
pitjava el Bon Jesús. Aquestes ana-
ven a les palpentes per uns budells
de ferro inhumats sota dos dits de
grava gruixada en lloc d'estar se-
bollits u mig metre dins un matalús
de sorra.
I a qué jugaran, vatualmón,

aquells malaventurats afeccionats
al golf que tants i tants Does de fei-
na han donat al poble si l'aigua que
era per regar la gespa de l'open
fuig per la tangent?

P. Artigues

Nueva Funeraria
FLORISTERIA CICLAMEN

E. Mestre, 8	 Tel. 827386
PARTICULAR

Tel. 	 582904
Tel. 	 581188

PRECIOS ECONOMICOS

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
MOTOS

Yamaha 2.50 E (PM-AIT)
Honda 750 CBX (PM-AC)
Vespa 150 (PM-AX)
Yamaha 750 Teneré
Benelli 250
Gilera 17-125
Suzuki Lib o 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
sEGuitos vELom(YroitEs

SIN Ill.:CARGO

Consúltenos preeio

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

Informació i inscripcions:
FELANITX: Casa de Cultura

de 18 a 21 h.
Tel. 582274

A PALMA: Fundació per al Comerç
de les Balears

Matí: de 9 a 13'30 h.
Horabaixes. de 16 a 19'30 h.

Tel. 733869

FUNDACIÓ PER AL COMEN DE
LES BALEARS

Imparteix cursos de:

Alemany
bàsic comercial
Anglès
bàsic comercial
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FOTOCOPISTERIA

Can Rail!!
PAPELERIA

C/. Molinos, 6 — Tel. y Fax 827464

Pone a su servicio:

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

Estampación de camisetas desde 1.200 ptas.

Horario:
De lunes a viernes: mañanas de 9 a 13h.

tardes, de 16'30 a 20h.
Sábados: de 9 a 13 h.

A B PROTECCIONe 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 dc la
Seguridad del Estado con el n.° 1.110
PARA MAS INFORMACION:
C/. d'ets Horts, 50
Tel. 581406 - 582066
FAX 582975 munAronun.

CAFETERIA MIQUEL'S
C/. Hernán Cortés, 7	 Tel. 825180 	 PORTOCOLOM

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

Atenció Primaria - Insalud - Baleares

Campanya d'emissió de la Targeta Sanitària
El termini per a l'emissió de la Targeta
Sanitbria, es perllonga fins el dia 2 d'abril
en el Centre de Salut de Felanitx.

Horari: de 930 a 13'30 i de 14'30 a 17'30

6
	

FELANITX

A LOS POLITICOS
Gracias Sr. Director por publicar

esta carta, que va dirigida a los po-
líticos:

Me gustaría saber qué hacen, por-
que hasta ahora las cosas que gus-
taban al pueblo van a menos; (las
verbenas, las fiestas, el carnaval, el
deporte, etc...) y parece que les da
igual.

Creo que en vez de criticarse un
partido a otro, buscarse las cosqui-
llas o defectos, no se estan dando
cuenta que la comarca de FELA-
NITX no tiene la atención que Vds
deberían dar ya que si no lo recuer-
dan se les votó para solucionar los
problemas y no para crearlos.

Las verbenas cada vez van a me-
nos; Vds dicen que no, pero la cosa
es diferente,., Tenemos un polidepor-
tivo ¿perd • cuándo se utilizará?
También una piscina, pero por que
no climatizada como pidió una per-
sona hace poco en esta misma Sec-
ción, y una pista polideportiva en
portocolom a la que le faltan los
vestuarios o los W.C.

¿Les gustaría que sus hijos-as tu-
viesen que cambiarse de ropa o ir
al baño detrás de los matorrales?
Supongo que no.

Me gustaría hacerles más pregun-
tas pero no sé si me contestarán al-
gunas de las que he hecho. Gracias.

Un felanitxer que se preocupa
por su pueblo.

REFLEXIó
Sr. Director: Permeteu-me que

faci unes consideracions en veu al ta,
clavant un fet que N .enc observant
des de fa molt de temps i que la
setmana passada arran de la mort
d'una religiosa vaig poder constatar,
desgraciadament, una vegada mus.

El nostre poble, que com tots sa-
bem va perdent la seva tônica en
molts d'aspectes, mante una actitut
vitalitzant quan es mor algun con-
ciutadz't. Els vespres de funeral es
veu mes tràfec de gent pels carrers,
cotxes que omplen la plaça de Sa
Font, i hi ha molt poques ocasions
en que els bancs de l'església no
s'omplin tots. I mirau per on, quan
es mor al2una religiosa pail de
tots els convents de la vila en ge-
neral—, normalment la gent no pas-
sa del Roser, quan hi ha molts pocs
funerals en que no es vegi la pre-
s:2.ncia de les religioses i molt po-
ques cases a Felanitx que d'una ma-
nera o l'altra no tenguin una vincu-
lació amb els convents de la vila.

És trist constatar aquest fet, el
fet de la mort s'ha socialitzat tant
que anam al funeral pels parents,
perqu1 ens vegin, per quedar b6, per
compromis, i es veu que les monges
no deven entrar en aquests parame-
tres, quan la majoria de families fe-
lanitxeres, en algun moment de la
seva vida reben o han rebut l'ajuda
d'algun convent de religioses de la
nostra ciutat.

permeteu-me, que faci un poc
de membria, per justícia i per mos-
tra dei que clic, de la labor de Sor
Antônia, la religiosa que mori diven-
dres passat. Ella va esmerçar els
millors anys de la seva vida —i fo-
ren molts—, al servei dels malalts,

dels que més ho necessitaven, i va
trescar molts de carrers de la vila
dôguent cl consol material i espiri-
tual al, nics desvalauts. passat
un grapat d'anys, en que una Ilarga
malaltia la tingu6 apartada del mún
es trist veure com molt poca gent
ha recordat la seva tasca, d'una ma-
riera tan senzilla com anant al seu
funeral.

Sera veritat que el nostre poble
va perdent qualitats de dia en dia,
fins hi tot les qualitats humanes?
Cal reflexionar-hi.

C.

GENS DE VISTA I
POCA SERIETAT

Sr. Director, gracies per donar ca-
buda a aquesta carta al vostre Set-
manari.

En primer lloc vull expressar el
meu desconeixement sobre qui o
corn s'organitza la Rua, això perqu
no hi hagi malentesos.

En segon lloc vull fer saber als se-
nyors de l'Ajuntament que són els
qui comanden, a la scva manera,
que els qui donen color i vida a la
Rua són els participants i llur es-
forç, sense el qual seria impossible
fer-la.

A l'hora de repartir premis, com
en el cas d'enguany, quasi sempre
n'hi ha algun de desert. No seria
molt millor repartir els «premis en

metallic» a tots aquells que han ten-
gut una despesa forta per dur a ter-
me la Rua, o simplement fer festa,
tambe per a tot-hom? Em refereixo
als premis que han quedat «de-
serts».

Si la Rua es fa al Port, el que Cs
normal Us que el jurat sigui del ma-
tcix Port, cas contrari hi pot haver
contradiccions, « trafic d'in fluCn-
cies», «antipaties», etc., cosa que ha
passat «alguna» vegada.

I, si els doblers no es reparteixen,
cap on van?

Scguint de la mateixa manera el
que convindria per l'any següent se-
ria que a la Rua nomes hi anassin
els senyors de la Sala vestits de h i-
Il i: ts de mil duros i el ¡Lirai los la
gent que s'ha sentit indignada per la
injusticia feta i aleshores aquells, a
lo millor, perdrien un poc la gosa-
dia i se sentirien un poc niés humils,
cosa que els hi fa falta, sobretot al
representant del batle a Portocolom.

Amb tot això no vull dir que els
doblers siguin el «nucli» de la Rua,
tot al contrari, pers) el que em sap
greu es que per una «collonada»
d'un maniàtic (persona que te ma-
nies) vers una altra persona, ho ha-
gin de pagar tots els components
d'una mateixa comparsa.

1.111 !lapis
(Passa a la pàg. 7)



Societat Agrária de Transformació
Son Mesquida

Es convora junta generid ordiMiria pel proper dia 26 de

març, divendres, a les 21 h. en primera convocatòria i a les 21`30h.

en segona convocatòria, en el Local Social de Son Mesquida.

Restaurante CESAR
PORTOCOLOM

Comunica al público su REAPERTURA
a partir del próximo dia 2 de abril.

C/. Llaüt 	 Tel. 825302

FELANITX
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Ha mort en Perico Pomar
• 4,

,NrA
(Ve de la pàg. 7)

EL DETERIORAMENT DEL PARC
Sr. Director:
El Diario de Mallorca del passat

diumenge 28 de febrer; en la seva
.secciú de la comarca de Manacor,
inserta un reportatge on s'hi denun-
cia l'estat lamentable del recinte del
Parc Municipal de Sa Torre cle Fela-
intx. liem dc dir que coincidim ple-
nament amb l'anàlisi que en fa el
corresponsal M. Adrover, reforçada
de sobres amb illustracions  fotogrà-
fiques.

Altra cosa, molt diferent, es el que
passa amb unes declaracions atri-
buides al batie que acompanyan el
reportatge. Segons aquestes declara-
cions, el Sr. Grimait, després de re-
conèixer que «las instalaciones del
Parc de Sa Torre están en un estado
de degradación total...», diu que
«creo que estos hechos son debidos
en buena parte al excesivo uso que
han hecho de estas instalaciones los
escolares del colegio Joan Capó» i
oue «lo que no puede ser es que
utilicen las instalaciones durante los
tiempos de recreo...».

Davant aquestes declaracions
—que ignoram si reflecteixen amb
exactitud o no les paraules pronun-
ciades per la primera autoritat

volem manifestar el que se-
gueix:

1.—Que els escolars ciel C.P. «1.
Joan Capó», quan utilitzen el recin-
le del pare en hores lectives, ho fan
-sola•la vigilancia del, professorat cor-
responent.

2.--Que el nostre centre no es
]'únic que se'n serveix.
3.—Que l'estat de degradació —com

molt be queda reflectit en el repor-
tatge— es degut a l'abandonament
i a la poca eficacia de la gestic') deis
seus cuidadors j, conseqfientment,de

l'Ajuntament mateix.
• 4.—Que consiclerant com a actes

de vandalisme i de delinqii:mcia al-
guns dels desperfectes que s'hi ob-
serven, ens hem de sentir profuncla-
men: preocupats i victimes d'a-
quests actcs des del moment que
afectcn Una zona emprada
ment pels nostres fills.

5.—Per to aixe.) mes— dema-
nam al batie Antoni Grimait que cia-
rifiqui o rectifiqui (si s'escau) en un
u altre sentit les manifestacions que
FC li atribueixen pel que tenen d'a-
cusadores i d'injustes vers el nostre
centre, al mateix temps que l'enco-
ratjam a posar remei a tan lamenta-
ble realitat.

P.D.: En el seu moment, l'A.P.A.
del C.P. «I. Joan Capó» va sol•licitar,
per mitja d'un dels membres de la
Junta directiva que és, al mateix
temps, regidor de l'Ajuntament, als
responsables del govern municipal,
que el Hoc de venda de llepolies i be-
gudes existent dins el recinte del
parc, romangués tancat durant el
temps d'utilització de les
cions per part dels nostres escolars
dins l'horari lectiu per tal d'evitar
Ia lògica i irresistible temptació del
consum, per qüestions econòmiques
i de salut. Dories be, el temps ha pas-
sat i els infants continuen patint la
citada pressió comercial dins un es-
pai que, durant unes hores esdevé
escolar, per la precarietat de la si-
tuació en qu.L. es troben les nostres
instaliacions actualment. Ës això
Lambe culpa deis alumnes, Sr. batie?

A.P.A. C.P. «I. JOAN CAPÓ»
Felanitx

Agraïment
La familia Uguet-Barceló, da-

vant les nombroses manifesta-
cions de condol rebudes amb
motiu de la mort -d'Antoni
Uguet Adrover i en la impossi-
bilitat de correspondre-les to-
tes personalment, ho vol fer
per mitja d'aquesta nota.

A tots, moltes gracies.

TY111 0nae rr'Sqt. N7 4 morir a Ciu-
tta a 63 anys el nostre bon amic
santanyiner Perico Pomar.

Amb en Perico Pomar encetarem
una bona amistat allà per l'any 1958
degut a la coincidencia en l'àmbit
periodistic i més concretament en
l'àmbit de la premsa de poble. Per
aquelles saons gracies a la seva
inquietud, començà a publicar-se el
quinzenal «Santanyí» que es confec-
cionava en el mateix taller del nos-
tre setmanari i els més de sis anys
que durà aquella publicació foren
més que suficients per constatar la
vàlua i sensibilitat d'En Perico i per
afermar una amistat que ja mai no
es perdria.

Greenpeace...
(Ve de la 'lag. 1)

dels materials en origen per a la se-
va posterior reutilització i reciciat-
ge.

Tres runs aer a oposar-s'hi
1.—IMPACTE SOBRE

LA SALUT PUBLICA
La incineració dels residus es la

principal font de generació cle les
substancies més tòxiques que se co-
neixen, les DIOXINES. Són com-
posts gunnies no naturals, es a dir,
no se troben a la naturalesa, i són
persistents i acumulatius en tots els
organismes vius, fins i tot a les per-
sones. Segons l'Agència de Medi Am-
bient dels Estats-Units, les  dioxines
poden prOvOCar canCer a les perso-

disminuir Ics dacnses dc l'orga-
nisme i produir alteracions a la re-
producció.

Les incineradores emeten també
altres substancies perjudicials per a
la salut .cem eis metalls pesants
(plom, mercuri, cadmi, etc.), gasos
acids i partícules, sobre les quals
queden adherits els metalls pesants,
que no són retenguts pels filtres, i
penetren fàcilment a l'organisme.

La incineradora de Son Reus eme-
trà, si se construeix, les substancies
tòxiques esmentades anteriorment,
incloses les dioxines.

L'Associació de Metges de Mú-
nich, Alemanya, que representa a 12
doCtors en medicina, firmaren l'any
1990 un manifest contra la incinera-
66 de residus i a favor d'alternati-
ves basades en la prevenció de la ge-
neració dels residus i en la separa-
ció dels materials en origen.
2.—IMPACTE SOBRE EL

MEDI AMBIENT
Les emissions a l'atmosfera, a tra-

ves de la xemeneia, les aigües resi-
duals procedents del rentat de gasos
que s'emeten, i les cendres que re-
sulten del procés d'incineració són
les fonts contaminants responsables
cle l'impacte ambiental cle la incine-
ració.
3 —MALGASTAMENT DE

RECURSOS
La incineradora de Son Reus des-

truiria 400.000 tones anuals de mate-
rials que podrien esser reutilitzats o
reciclats si se realitzas una separa-
ció en origen. Les primeres matèries
destruïdes en el forn d'incineració
han d'esser extretes de bell nou per
a fabricar els productes que, des-
prés d'esser utilitzats, tornaran con-

Bon afeccionat a les arts, tenia
una preferència i unes qualitats es-
pecials per la música i participa ac-
tivament en agrupacions i conjunts
musicals d'aques anys i àdhuc es va
permetre algunes incursions dins el
camp de la composició.

Això no obstant, el camp de la in-
formació i el periodisme fou el que
ens va permetre de relacionar-nos
amb més assiduitat i dins el que
gaudirem dels bons trets del seu ca-
racter i de les seves qualitats per-
sonals.

Descansi en pau el bon amic Pe-
rico i rebi la seva esposa Fina i els
seus fills el nostre mês sentit con-
dol.

vertir-se en residus.
SEPARACIO EN ORIGEN:
UNA AlrtERNATIVA
ECOLCiOICA I ECONÒMICA

La' incineració i la separació dels
residus són dos sistemes absoluta-
ment incompatibles. Mentre els ma-
terials són «bens» en un sistema de
scparació en origen, pel contrail,
aquests mateixos materials són el
«combustible» en la incineració; i
sense combustible no se pot incine-
rar.

La incineradora de Son Reus blo-
quejaria qualsevol iniciativa nova de
recollida selectiva en origen i acaba-
ria per aturar aquelles que ja s'han
iniciat.

INFORMA
(Ve de la pàg. 2)

POLICIA LOCAL
La Policia Local ens informa que

duran t . el mes de febrer ha realit-
zat els segiients serveis:
— Notificacions de desperfectes a

Ia via pública: 53.
Ajuda ciutadana: 2.
Accidents sense ferits: 2.
Notificacions i informes: 35.
Inciciencies diverses: 12.
Intervenció amb pressumptes ro-
batoris: 4.
Detencions: 2.
Recuperació de vehicles robats:
Precinte de vehicles: 1.
Trasliati d'un ca a la canera.
Km. recorreguts pels vehicles de
la Policia Local: 7.721.
Retirada de vehicles de la via pú-
blica: 14.
Denúncies L.S.V.: 52.

— Denúncies 00.MM.: 3.
- Comprovació - del compliment de

4 arrests domiciliaris.
18 citacions judicials pel Jutjat
de Pau.

— . 5 citacions judicials pels Jutjats
de Manacor.
Informes judicials: 3.
S'han entregat en el present mes
de febrer a la . Policia Local 3 mo-
tocicletes Hondas 450 i un turis-
me Citroen ZX.

VENDO HORNO PARA PIZZAS. Se-
minuevo.
Informes, Tel. 581845 y 580883.

TENGO? PARA ALQUILAR PISO
amueblado en C/. 31 de Març.
'nformes, Tel. 580503.
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FELANITX
•

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Aixì) de tres milions i pico d'a-
turats du coa. N'hi ha que dicien
que fins i tot podria fer perdre el
govern als socialistes... Una situació
que es dóna per molts de • motius
pet-5 sens dubte per manca de pre-
vissiú dels governants. Quan entra-
rem a Europa ho fèrem atith pres-
ses i amb els calçons baixos, sense
mirar mes prim pels nostres interes-
sos i el Mercat Comú ens obligava a
una reestructuració dràstica en el
camp de la siderúrgia, l'agricultura,
la indústria, la pesca... I pel que ens
toca a nosaltres no hem sabot con-
cluir la qiiestió del turisme. La peti-
ta i mitjana empresa no compta pels
governants, que tampoc no pensen
amb els petits negocis familiars,
mentre que les grans empreses en
qui confiava el govern —Kio per
exemple— han resultat esser un
«bluff». I el que ha arribat a ex-
trems insospitats es la corrupció.
D'això no se'n salva ningú, ni el par-
tit del govern ni els de l'oposiCió. En
deu anys s clar que s'han creat
llocs de feina, pet-6 tots els'que ro-
manen són de funcionaris. Aix?) ciel
funcionariat si que es la maxima as-
piració del país. Jo funcionari, la
meva (Iona funcionaria, el meu
Me fan riure aquestes pancartes que
diuen «Volem feina». Ningú no vol
feina, nomes una paga. El govern
podria palliar molt l'atur, clonant
una paga —es clar— però a canvi
d'una feina. Ara be, aim') no els con-

cls faria perdre vots...
• El C.D. FELANITX volvió a

perder en «Es Torrent6» por UNO a
DOS frente al BINISSALEM. El gol
dc N1CO, de penalty, dio alas al
equipo, pero el tiempo llegaba a su
fin. Mal, sin paliativos. Si no enmen-
damos, el descenso puede ser el pre-
mio a una irregular temporada.

• En 2.' REGIONAL el PORTO-
COLOM sólo pudo EMPATAR con
RTVO. VICTORIA con un marcador
de UNO a UNO. Marcú primero DO-
MINGO (1-0) 1.a parte. En la 2. a mi-
tad, a 10 m. del final, 1-1. Sc falla-
ron ocasiones clarisimas.

El PLAYA ARENAL pudo con el
CAS CONCOS, al final SEIS a
TRES, resultado de balonmano. Y
el STIORTA se explayó con el vita-
licio, cnclosanclole un contundente
OC110 a DOS. Sobran comentarios.

e Murió el amigo y polifacético
PERICO POMAR (63). Escritor/
compositor/colaborador de la pren-
sa escrita/«gourmet», etc... Todo un
personaje, últimamente colaboraba
en la revista «PERLAS Y CUEVAS»
con su «GASTRONO/NlIA». (7. 0oien
no recuerda, con nostalgia, aquella
celebre canción de los «CINCO DEL
ESTE» titulada «FINA»?

• El C.D. FELANITX ha puesto
a la VENTA los boletos de la RIFA
de un ESPLENDIDO COCI1E.

10. El grupo musical felanitxer
«BLACK CATS» actuó el pasado
viernes dia 12 en cl music/bar «Es
NIU» de VILAFRANCA con natural
expectación. Un local que es el «re-
fugio» nocturno del amigo TOMEU
PENYA.

• Como la semana anterior nos
extendimos demasiado y la censura
sacó sus implacables tijeras: esta
semana me he propuesto ser breve.
Así que dejo para la próxima otras
cosas en el tintero, por ejemplo
«LAS FAMOSAS AVENTURAS DE -

LA «PENYA ATHLETIC DE BIL-
BAO» (sus andanzas por tierras vas-
cas); ademas de lo del «BUS de
«S'EIXAM»; • LLOMPART DE LA
PENYA y el cumpleaños del perio-
dista TONI GONZALEZ con su big-
party en «UNIC», todo un evento.

Fins la setmana que ve, si Deu

Copyright: MIQUEL ANGEL
JUAN GARCIAS

VENDO COCHERIA sita en calle
Roig, 8.
Informes, Tels. 582250 y 580849

TENGO PARA ALQUILAR despacho
y vivienda.
Informes en esta Adminisración.

AYUDANTE/A COCINA, con expe-
riencia. Necesitamos para cafete-
ria en Cala d'Or.
Infirmación, Tel. 643211

Fútbol Sala

RESULTATS

Iniciació Regional
C. Pedro Poveda, 3 -
APA C. St. Alfons A/B. Can Biel, 4

Benjamins, Grup Play Off C
C. Montision B, 1 -
APA C. St. Allons A/P. Hens, 5

Partit amistós
Dep. S'Illot, 1 -
APA C. St. Alfons A/P. Hens, 10

Grup Play Off D
C. Es Liceu A, 1 -
APA C. St. Alfons B, 4

Alevins, Copa President
APA C. St. Alfons A, 1 -
C. Atl. Alcúdia, 1

C. Sta. Teresa, 0 -
APA C. St. Alfons B/V. Porto Cari, 2

Fernines, Partit anzistás
APA C. St. Allons, 4 -
Pol. de Llevant, 1

Infantils, Grup Play Off  C
APA C. St. Alfons A,• 6 -
C.D. Puigpunyent, 2

Dep. S'Illot, 3 -
APA C. St. Alfons B/Calmo,

Cadets, Grup Play Off C
APA C. St. Alfons, 2 -
C. Joan d'Avila, 3

Deu partits es jugaren aquesta set-
mana i es comptabilitzaren vuit vie-
tóries, un resultat que podem consi-
derar esplenclit i que reflexa la mi-
llora de tots els equips.

Quatre gols del pixixi Alex Sibot
donaren el triomf als més petits. El
tandem Corchado-Pep donaren la
campanada i portaren l'equip a llui-
tar pel títol. Jugaren: Cristóbal, Xis-
co, Hayo, Alex, Uguet, Vidal, Andreu,
Mateo, Julian, David i Sebastià. Avui
juguen a Sa Mola amb Es Liceu.

Sorpresa dels benjamins A amb el
Montision, ja que per primera vega-
da es guanyava dins el camp del
Montision i a més fou per golejada
fàcil. Els jugadors s'esforçaren al
maxim lluitant tot el partit de debò.
Jose M.' Cañas (3) i T. Manresa (2)
marcaren els gols. Torna a les pistes
Xcsc Blanco tenint una actuació
perfecta. Tambe jugaren Joan, Ca-
llas, Torneo, Mundo, Guillein, Toni,
Bel, Luisifio, Mc. Guey.

Aquest mateix equip es desplaça
el s'endema a l'hotel Hams de Por-
tocristo per enfrontar-se de manera
amistosa amb l'Illot i novament ob-
tingueren la victòria. Els autors (leis
gols foren Cañas (3), Coronado (2),
Manresa, Lluís, Jonathan, Miguel
Angel i l'home «gol» R. Fernandez.
'Lambe jugaren Bel, Guillem i Xesc.

Els benjamins B tambe cloblega-
ren el seu rival, jugant un partit de
poder a poder on Juanito Hernan-
dez marca els quatre gols. Amb
aquesta victèria cis nins de Pere
Joan segueixen aspirant al títol del
Play Off D. Jugaren: Bordoy, Mar-
tinez, Zamorano, Kiko, Pedro, Mat-
gí, Coves, Juanito, Ramallo i Enri-
que. Avui a les 16 h. a Sa Mola s'en-

frontcn al Sagrat Cor cie Ciutat.
Els dos equips d'alevins comença-

ren be la primera eliminatória de la
Copa President. Els A, amb un gol
de M.A. Fontanet empataren un par-
tit de molta rivalitat. Jugaren Mar-
tinez, Vicens, Carolina, Binimelis,
Ramón, Tomeu, M. Angel i Coves.

Els alevins B guanyaren a Sa Ca-
bana amb clos gols de Santi Sierra.
Volem destacar l'actuació de Manuel.
Martin que chigoe cle bòlit tota la
defensa rival. Jugaren Santi, Manuel
Martin, Pedro, Jaime, Pou, Adrian,
Ruben. Aquesta setmana jugaran el
partit de tornada a Felanitx, a les
17 h.

Nova victòria de les fèmines,
aquesta vegada clavant el gallet Po-
Egon de Llevant, l'únic equip que
faltava per derrotar. Li pista s'om-
pli de gom a gom i gaudirem d'un
joc pràctic. Bel M.', Carolina, Eva i
Lou i marcaren eis gols. Jugaren Joa-
quina, Cati, Imma, Maria, Susi, iria-
ni i XiSCa. Avui s'enfronten al ma-
teix equip en partit oficial obrint
així la 1." Lliga Federada de Feini-
nes.

Els infantils A de Federico Floro
guanyaren a un dèbil C. Puigpu-
nyent, que sense jugadors Cadets
caigué fàcilment. Esteban (2), Cira
(2), Domingo i Villanueva marcaren
les diferencies. Jugaren: Salvita,
Paco, Richard, Francis, Gori, Pedro,
Mairnú, Domingo, Esteban, Villanue-
va i Cira.

No tingueren tanta sort els Infan-
tils B que percieren per 3-0, en un
partit fluix on els felanitxers res no
pogueren fer clavant el joc rival. El
porter Braulio fou el millor jugador.
Jugaren Grandal, Braun°, Gari, Or-
tega, Paco, J. Diego, Martin, David i
Expósito.

Els cadets s'encarregaren de po-
sar l'emoció del campionat, ja que
s'enfrontaren el primer i segon clas-
sificat i el nerviosisme fou el prota-
gonista durant tot el partit. Gari i
Cañas marcaren els gols. Jugaren:
Carias, Marc, Gari, Benito, Alcón,
Juanvi, Uguet, Perelló i Angel.

LO MILLOR.—L'excursió a El Do-
rado diumenge que Ye ciels jugadors
de Futbol Sala, un divertiment que
hen he es mereixen.

LO PITJOR.—La manca
lacions adequacies.

Escriu Marino Talavante.   

VIDEO-REPORT

Jaume Andreu 

Reportajes en video.
Reportajes industriales.
Montajes para aficionados

Montajes de 8 y S-8 (cine) a
video.

Sacamos fotografias de sus
cintas de video.
C/. Major, 17
	

Felanitx

ARMERO ADROVER

les ofrece sus vinos embotellados y
a granel.

Almacén: Passeig Ernest Mestre, 57 bajos

Horario: Martes y viernes de 8 a 13 h.

Setmana glaviosa
Els Benjamins, el primer equip Felanitxer

guanya dins II/Iontision
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El fantasma del descens planeja
damunt «Es Torrent&

Felanitx, 1 - Binissalem, 2

Efs nurcadors, ajustats, no ens afavoriren

Entrada regular. La temperatura,
a mesura que transcorria la tarda,
tornava agradable.

Felanitx: Matías, Sampol, Maim&
Gelabert, Roig (Bennassar), Oliver
(Juanan), Basilio, Calclentey (Pont),
Felipe (Borras II), Nico y Costa.

Arbitro: Velasco Lozano. Buena
actuación. Enseñó la cartulina ama-
rilla a Sampol, Felipe, Cherna y Va-
Iles I.

Goles: 0-1 Ramis consiguió mar-
car por encima del meta local (min.
3). 0-2 Pol culminando una magni-
lica jugada personal (min. 63). 1-2
Nico al transformar un penalty re-
duce diferencias (min. 90).

COMENTARIO
Antes del inicio se guardó un mi-

nuto de silencio por la muerte de
Salvador Garcia «Colín' ex-jugador
del Felanitx que se convirtió en la
celebre «sombra de Juan Carlos Lo-
renzo». El Binissalem, sólido en de-
fensa se encontró con un gol que
obligó a abrir líneas al Felanitx que

mostró impotente.
Un disparo de Felipe a la media

vuelta, al palo, pudo ser el empate,
pero la verdad es que el Felanitx,
según pasaban los minutos, se veia
perdido, casi sin rumbo. Justamen-
te cuando todo parecía perdido, vino
en el Ultimo minuto cl gol del Fe-
lanitx, y en los minutos de descuen-
to incluso pudo empatar; un balón
lanzado por Gelabert fue desviado
por el meta cuando se inscrustaba
por la cruceta. Una reacción que
llegó demasiado tarde. Lo cierto es
que el Felanitx se halla mal situa-
do en la tabla, y tampoco se sabe
cuantos equipos pueden descender,
depende de lo que suceda en las ca-
tegorías superiores, y eso, es malo,
porque el Felanitx —como digo—
está incluído entre los probables a
perder categoría. Habra que espabi-
'arse si no queremos este disgusto.

MAIKEL
PROXIMA JORNADA.—

Preferente: ALCUDIA - FELA-
NITX

2." Regional:-0Es Cavaller»: CAS
CONCOS - LA SALLE

ST* MARIA - PORTOCOLOM
SANT JORDI - S'HORTA

2.° REGIONAL
S'HORTA, 8 - SENCELLES, 2

'Si la setmana passada dèiem que
el STIorta havia realitzat la millor
primera part de la temporada,
aquesta setmana hem de dir que ho
1 .L.0 just a l'inrevés, feu una psima
primera part, encara que arias gua-
nyant per tres a un. Per en el se-
gon temps cl S'Horta va canviar per

,.complet i arrassà al Sencelles. Són
destacables els 6 gols de Lobato i
'el punt d'honor de Beas i Juli. La
resta dc gols foren marcats per Bar-
celó II i Ian.

JUVENILS
S'HORTA, 1 - SANTA MARIA, 4

Bon partit el jugat pels nostres
juvenils, pet-6 la desafortunada ac-
tuació arbitral va impedir que acon-
seguissin un resultat millor. Gol de
Barceló.

IN
FELANITX, 3 - SANTANY1, 6

Gols.—Andrés de falta; Tomeu
Obrador des de fora de l'àrea, i un
jugador de Santanyí en pròpia
porta.

Partit on els jugadors de Nino Si-
marro es jugaven molt, i yaren per-
cire merescudament i estúpida con-
tra el Santanyí.

El Felanitx es va situar amb un
3-0 a favor, i inexplicablement el
Santanyí li va clavar mitja dotzna
de gols, alguns d'ells molts discu-
tits pels afeccionats locals, però
l'únic que no fou reglamentari va
esser el darrer del Santanyí, marcat
en clar fora de joc. El públic local
va voler donar la culpa de la derro-
ta a l'arbitre, quan la causa princi-
pal va ser el nerviosisme dels nins
després d'encaixar el primer gol en
contra.

G.V.

SIIORTA, 2 - PORRERES, 3
El S'Horta perde davant un Por-

reres que quasi no inquieta el meta
local, pet-6 les vegades en que arri-
ba a porta aconseguí tres *ois, gra-
cies a les faltes dels defenses.

BENJAMINS
FELANITX, 1 - S'ARENAL, 1

Alineació.— Oscar, Joan, Pedro,
Miguel Angel, J. Vicente, Ismael, Ki-
ko, J. Garcia, Toni, Carlos i Txema
(Victor Moreno).

Gol, Kiko de penal.
Cal esmentar la mala actuació de

l'arbitre que va anullar un gol de
falta al conjunt felanitxer, i Ilavores
el voigné compensar xiulant un pe-
nal inexistent a favor.

Avui viatjen al terreny de Son Xi-
melis, per enfrontar-se al Son Roca.

C.V.

S'IlORTA, O - LA PORCIONCULA, 4

Inesperada derrota local, al S'Hor-
ta li faltaren idees per aconseguir
algun gol.

C. D. FELANITX
Amigo socio y simpatizante del

C.D. FELANITX:
Mediante la presente nos es grato

comunicarte que el próximo jueves,
día 25 de marzo, a las 21'30 horas
en primera convocatoria, y a las
22'00 horas en segunda, tendra lu-
gar en los locales de la Casa de Cul-
tura de Felanitx, una Asamblea Ge-
neral de Socios, en la cual se infor-
mará y analizará la situación depor-
tiva actual de vuestro club de fút-
bol, cl C.D. FELANITX.

RESULTATS
Cadets:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 33
PATRONAT B, 	 37

III Divisió:
AUTOCARES GRIMALT, 	 58
PIONNER ESPANYOL, 	 59

COMENTARI

La jornada constava ja de pocs
partits i , encara, quedà més reduïda
per l'ajornament, degut a la pluja,
de l'encontre de les femines, a Po-
llença. S'acordà celebrar-lo dime-
cres, dia 24.

El pundonor i la forta lluita dels
CADETS no bastaren per guanyar
l'encontre contra el Patronat, un
conjunt amb jugadors de gran en-
vergadura. El que queda ben clar
fou que l'escassa anotació del Joan
Capó, en el partit d'anada, fou un
accident. Si be els ciutadans anaven

davant, amb l'excepció del
principi, a l'acabament s'hagues po-
gut enregistrar qualsevol resultat,
perquè la clifer:mcia era molt es-
cassa.

La curta anotació del partit de
TERCERA s'explica pel fet de que
l'encontre se va jugar damunt una
pista de patinatge. La brusquina de
kit el matí deixa el camp en molt
males condicions. El primer temps
fou dominat per l'Autocares Grimalt,
que arriba ai descans amb 5 punts
a favor (30-25). El nul encert ata-
cant, per part local, en els quatre
primers minuts capgira el resultat
(30-33), pet-6 l'Autocares Grimalt re-
cupera, unes quantes vegades més,
el domini del marcador. Els empats
a 55 (a falta de dos minuts) i a 57
(faltant-ne 1), eren un reflexe
l'equilibri que hi havia hagut. Final-
ment, la sort de l'encontre va tom-
bar cap els visitants.

Guillem Amengual, una vegada
roes, va suposar un mal somni per
l'equip contrari; aquesta es la seva
estadí.stica: 18 rebots, 29 punts, 3
taps, 7 pilotes recuperades. ... i no-
més 3 faltes personals en tots els
40 minuts. Definitivament, l'actuació
d'aquest jugador, dins la fase final,
ha estat impecable.

ANOTADORS
Cadets.—Florian (14), Hugo (13).
III Divisió.—G. Amengual (29), R.

Lladó (12), D. Boyer (5), A. Oliver
(5), M. S. Perelló (3), B. Monserrat
(2), B. Nadal (2).

AQUESTA JORNADA
Els cadets visitaran el cuer del

grup, el Ramon Llull B.
Els juvenils començaran la difícil

2. ' fase, a la pista del Son Rapinya,
contra el Baex M.

Se ruega te sirvas asistir a esta
sesión, la cual es de sumo interés
para cl fútbol de esta Ciudad.

Felanitx, a 17 de marzo de 1993.
El Presidente,
Edo.: Miguel Oliver Monserrat

El Secretario,
Fclo.: Sebastian Oliver Bennasar

Els sZmiors masculins, tambe en
el començament d'una nova fase,
aniran a Son Carrió.

L'Unic encontre que se disputarà
a Felanitx, sera el de les seniors
contra el Campanet.

Hi haura descans per l'equip de
3.a.

Esport Escolar
A la jornada de Campos (13-3-93)

els resultats dels partits amb equips
de Felanitx, foren:
Benjamí femení:
Joan Capó, 26 - Patronat Santanyí,
Alevi mascali:
Patr. Santanyí 9 - Joan Capó A, 46
Infantil femení:
Patr6nat Campos, 22 - Joan Capó, 12
Infantil masculí:

Joan Capó, 55 - S'Algar, 9
LARRY CISTELLES

IV Torneig Futbolet Sènior
Hivern 93
BAR REDOS, 6 - RT. CAN GUSTI, 4

Partit sense incidents que guanya
cl Bar Redós pel seu millor posicio-
nament dins el camp i la seva &cis-
sió a l'hora de disparar a la porte-
ria. El restaurant Can Gustí enguany
no acaba dc trobar cl seu bon tremp
dcmostrat a campionats passats
malgrat comptar amb molt bones
individualitats.

BAR MESTRAL, 4 -
CONS. SIMARRO, 5

Partit disputat el divendres dins
una tônica d'anivellament de forces
gairebé constant. S'arriba al descans
and) cl resultat de 2-2 i nomes al
final una jugada de major precisió
donà la victòria a l'equip santanyi-
ner. Això demostra que la diferen-
cia entre els dos equips es minima
i que el factor sort fou decissiu.

CHAPISTERIA ROIG, 1 -
THE PACKS, 2

Aquest es un altre partit on es
veren jugades guapes, amb avança-
ments alternatius d'ambdós equips,
ja que Mai donaren el joc per per-
(lut. Dels The Packs cal esmentar la
seva entrega i afany de victria i els
Nuts (le Santi Monserrat i pels Cha-
pisteria Roig les parades del seu
porter Serafín. El resultat aquest
COp afavorí l'equip The Packs, perk)
ningú no hagués cstranyat un em-
pat.

B. CAN BLANCO, 1 -
CLASIFICADOS X, 3

A la crônica de la setmana passa-
da ja vaig destacar el joc desplegat
pel Clasificados X —compacte
amb força suport de tots els juga-
dors—, la compenetració en la tas-
ca i la bona feina del porter Surecia.
Aquest partit fou un estira i amolla
continu però als concarrins, a l'hora
de xutar a porta, les manca decissiá,

i rapide.sa. Altrament l'oponent no
desaprofita cap ocasió per bombar-
dejar la porta ben defensada per
Tao!.

Comité



SALA DE JUDO FEEANITX
Roca (Pen Boira, 36

Tel. 58 16 30 	 FELANITX
Centre reconegut per la Dir. Gcncral d'Esports ciel Govern Balear.

CURSET DE DEFENSA PERSONAL
MESOS D'ABRIL I MAIG, ELS DIMARTS I DIJOUS
BORES: DE 9 A 10 DEL VESPRE

Aquest curset esta programat per les persones que vulguin
tenir un minim de coneixements de defensa. Aquesta defensa la
basam amb unes tactiques i k:cniques per, amb un minim d'esforç,
poder neutralitzar qualsevol atac d'un o mes oponents.

En acabar el curs s'entregara el diploma corresponent a tots
els paricipants.

VESTUARI: Xancial i tovallola. PREU: 3.000 ptes. al mes.
INSCRIPCIONS: En el mateix centre, Tels. 581630 - 581841.
PROFESSOR-DIRECTOR: D. Juan J. Obrador Roig

41. Dan Jiu -Jitsu - 4t. Dan Judo
ASSISTENT: D. Pe;-fecto Acosta - Ir. Dan.

Regal

OPEL -S.	 OFERTA ANIVERSARIO
ASTRA • Descuento en Factura.

• Radio-Cassette Opel.
• Juego de Alfombras.

a • Caja Lámparas de Repuesto.

Y además un regalo a elegir:

10	 FELANITX     

Coloms a la Sala
ËS INCREIBLE PERO CERT,
D'ENÇA EL REI EN JAUME,

L'AJUNTAMENT DE FELANITX
HA RESOLT EL PRIMER

EXPEDIENT SANCIONADOR PER
INFRACCIO URBANÍSTICA:
L'OBERTURA D'UNA SIQUIA

SENSE PERMIS
En data de dia 2 de marc, l'Ajun-

lament de Felanitx va resolcire im-
posar una sanció econômica dc 2.000
pessetes a un ciutadà felanitxer per
haver obert una síquia sense la cor-
responent 11icncia. L'expedient s'i-
nicia en data de dia 23 d'abril de
1992 i en menys (Pun any ha cluecla.t
resolt. Un exemple d'eficàcia
l'Administració municipal perì.) que
convé analitzar per la contradicció
que suposa. 	 •

Primera observaciO.—EIS'. serveis
municipals de zeladuria - 1.0p bons
per detectar una síquia, •Perô son
incapaços de detectar u n . camp de
golf o un hotel dins fora vila. Tam-
he són bons per detectar una obra
que ha demanat i pagat llicencia
clins Laie i si no ha dernanat'llicen-
cia ni ha pagat i estal'veïnacia de
l'anterior, sOn incapaços . de detec-
tar-la i per tant no s'obri expedient
disciplinari. Tampoc detecten que
les urbanitzacions illegals segues-
quin cresquent. Tot plegat es massa

sospitós.
Segona observació.—Tramitar un

expedient per infracció urbanística
per obrir una síquia duu la mateixa
feina que el tramitar-lo per un camp
de golf illegal. L'expedient per obrir
una síquia amb una sanció econ3-
mica cie 2.000 ptes., haura costat a
l'Ajuntament més de 10.000. L'expe-
dient sancionador per fer un camp
de golf illegal, obert el mes de juny
de 1990, Coloms a la Sala ha hagut
d'acudir als Tribunals perque obli-
guin l'Ajuntament a tramitar-lo per-
que en quasi tres anys ni el PP ni el
PSOE l'han resolt i en aquest cas la
sanció econômica suposaria els 50
milions de pessetes per no haver
cregut les ordres de paralitzaciO de
les obres.

Tercera i darrera observaciO.—Els
governs municipals tenen esment a
les síquies i no a les grans obres
illegals. Vius en obrir síquies, a Fe-
lanitx és perillós.

VENDO CHALET de tres Plantas,
250 m2 construidos, en Urb. La
Fe (le Portocolom.
Informes, Tel. 825092.

SE VENDE CHALET adosado por
terminar 130 m2, con terreno, jar-
dín y posibilidades portasa y pia-
nos. En Urb. La Fe de Portocolonri.
Precio, 6.500.000 ptas.
Informes, Tel. 824474

4,43
es

PSOE

LA RESIDLNCIA D'ASSISTITS

Dia 23 de juliol del 1991, poc
temps després de la presa de posses-
sic') del govern integrat pel Grup So-
cialista, Coloms a la Sala i la senyo-
ra De Santiago, l'Ajuntament va
acordar per unanimitat cedir gratuï-
tament a la Tresoreria General de la
Seguretat Social un terrenys
15.100 metres quadrats de superfí-
cie per edificar-hi una resicF2ncia per
assistits.

Dia 25 cie marc del mateix any, la
ministressad'Afers Socials, senyora
Matilde Fernandez havia visitat els
terrenys situats devora la zona poli-
esportiva de «Sa Mola».

A la darrera sessiO plenaria cele-
brada per la corporació cl dia 1 de
marc, se va acordar per unanimitat
-1 compromis per part de l'Ajunta-
ment cie resoldre qualsevol incickm-
cia que pugui sorgir a causa de la
quz,lificaciO urbanística ciels terrenys

Si el Partit Popular havia fet unes
afirmacions sobre la inexistencia de
distintes firmes (Ventitats culturals
de Felanitx, era perquI.: aquestes no
figuraven dins el respectiu expe-
dient. No obstant, aquests escrits
tengueren entrada en aquest Ajun-
tament els dies 16 i 17 de juliol de
1992; en aquests moments el grup
Socialista estava al front (le la Bat-
lia d'aquí ve que l'acusació adverti-

i to el que fes referencia als serveis.
urbanístics necessaris a peu d'obra.

Uns dies després, el Batle, accep-
lades les dues condicions exigides
per Padministraci6, va firmar l'es-
criptura (le cessió dels terren„'s (We,
previament, havien estat declarats
d'Interès social per la Comissió In-
sular d'Urbanisme.

Actualment esta contractada la
construcció d'un transformador per
assegurar el subministrament d'e-
nergia electrica i el Conseil Insular
cle Mailcrca, directament, ha adju-
dicat a la firma Melchor Mascaró la
realització de les obres per a dotar
els terrenys d'aigua potable i per
connectar les aigiies residuals amb
la xarxa municipal.

Finaiment s'ha (l'advertir que les
rcstriccions que cl Govern Central
ha imposat als pressuposts de Pany
1993 retardaran l'inici d'unes obres.
(le gran inters per la nostra pobla-
ch.).

da pel Partit Socialista contra el
Partit Popular sobre la falta d'infor-
maci6 va ésser provocada per la des-
ca .ganitzaciO que hi havia Ilavors a
l'Ajuntament.

Per altra part, s'acusa el Partit
Popular per falta d'informació de
tramitació .de Pexpechent. No obs-
tant cl Partit Socialista tengué des
del dia 16 de jut ini al 22 d'agost per
resoldre-lo i no ho feren.

El Grup Socialista a Illjuntment infoim

El Ps.l.reig. 7opu1ar ieetzsmi3.

111311MANIE RUSH
PZA. CAS CORSO 	 PORTOCOLOM

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

SABADO día 20: Arròs brut, Pescado al Forno y flan de la
casa, 900 ptas.

DOMINGO día 21: Cocktail de gambas, Escaldums (le faraona
y tarta de queso, 900 ptas.

Especialidad en cocina mallorquina

•
JULIA AUTOMOVILES CUnhevqiaujees2gpaseorslionnaas.

Miguel Julià Maim() 	 • Una video consola.
• Un Televisor Sharp 14"




