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Ia rodeila
CAMPIONATS DE BALEARS
DE CROSS PER A JUNIORS

I VETERANS

Es disputaren a Paguera el passat
diumenge amb un bon balanç per
als tres felanitxers que hi partici-
paren.

Sebastià Adrover (Fidí.pides) que-
da 'campió a la categoria de Vete-
rans A (40-45 anys).

La prova per als júniors fou do-
minada, com l'any passat, pels atle-
tes menorquins, ja que aconsegui-
ren els tres primers llocs i el 56.
L'atleta del Joan Capó, Bartomeu
Salva, va esser el primer mallorquí,
assolint el 4rt. Roe que li dóna
opció a participar en el Campionat
d'Espanya júnior (Madrid, 9 de fe-
brer), formant part de la Selecció
Balear. L'altre felanitxer, Miguel S.
Perelló, va tenir una gran actuació
i obtingué el 7e. hoc entre eIs
25 participants, quedant primer re-
serva.

En el mateix circuït es feren pro-
ves per altres categories. A cadets
s'enregistra actuació de quatre atle-
tes del C. Joan Capó. Antoni Peña
hagué de invertir totes les seves
forces i guanya en els darrers me-
tres. David Garrido fou 5e. A Ia
categoria femenina, bons llocs per
Maribel Obrador (2. a ) i Maria Mon-
serrat (4.a).

FINAL COMARCAL
DE CROSS ESCOLAR

Celebrat a Campos el dissabte dia
25. Després de la disputa d'aquesta
jornada han quedat seleccionats at-
letes i equips que representaven a
la Comarca de Felanitx, a la Final
Insular de Mallorca (Petra, 15 fe-
brer).

Els millors resultats, una altra
vegada, foren per els representants
del Patronat de Campos i Collegi
Joan Capó.

RESULTATS
(Felanitxers dins els 5 primers)

A-4
l.—Llorenç Páramo, 2.—Rafel So-

to, 3.—Miquel Coll, 4.—Antoni Ni-
colau.
A-3

4.—Joan I. Albons (Sant Alfons).
2.—Maria Albons, 5.—M.a José

Martin.
I

A- 7

1.—Basili Martín, 2.—Xisco Mon-
serrat, 3.—Miquel Sánchez, 4.- Pere
A. Bennassar, 5.—Guillem Obrador.

2.—M.a Antònia Crucera, 4.—Cata-
lina Albons.
A-1

1.— Mateu Obrador, 2.— Mateu
Bennassar, 3.—Cristòfol Vicens, 4.—
Salvador Vidal.

2.—Marisol Martín, 4.—Consuelo
Martín.

(Tots els atletes anomenats, ex-
cepte un, pertanyen al Collegi Joan
Capó).

Els equips (Categories A-I, A-2,
A-3) que aniran a la, fase insular
són: 6 del Collegi Joan Capó, 4 del
Patronat de Campos i 2 del Collegi
Sant Bonaventura de Llucmajor.

III CROSS JOAN CAPO

El Club Joan Capó prepara per
el proper 23 de febrer la 3.a edició
del seu Cross. A una pròxima infor-
mació els donarem més detalls.
Avui els avançam la principal nove-
tat: el canvi d'escenari. En lloc de
fer-se als voltants del Parc Munici-
pal, es farà en el Puigvert.

.1•••••11111.

fesia	 Sant
Antoni a Sni Prens

A So'n Prohens, que no tenen un
patró «oficial», han optat per aco-
llir-se a la capa eremítica de Sant
Antoni i celebrar sota la seva advo-
cació la festa patronal. I des d'uns
anys ençà es allà on tanquen el
cicle que tant de ressò té dins la
pagesia.

Avui vespre doncs, a les 8, se
celebrara una Eucaristia —anal,
assistència de les autoritats— i tot
seguit s'encendrà un fogueró. Hi
haura torradissa, amb pa, espícies
i vi de franc (donat pel celler
Cooperatiu i «Vi d'En Bernat» i la
vetlada es perllongarà amb un ball
de pages animat per S'Estol d'Es
Picot.

Ja ho sabeu idò, si teniu ganes
de festa, a So'n Prohens n'hi ha i
vos hi podeu considerar -ben con-
vidats.

el segon migres
Suspendrem per una setmana la

serie d'escrits dedicats a les obres
municipals a fi de poder tractar
d'un tema que de cop s'ha posat de
rigorosa actualitat. Ens referim al
II Congrés Internacional de la Llen-
gua Catalana, que s'ha de celebrar
durant el present any 1986. Justa-
ment denla, diumenge, coincidint
amb l'aniversari de Mossèn Antoni
Maria Alcover, tendra lloc a Mana-
cor l'acte de presentació del Con-
gres i la constitució del Consell
d'entitats promotores de les Illes
Balears.

Potser al lector no informat,
agradaria sebre que el primer Con-
gres se va celebrar l'any 1906 impul-
sat. per Mossèn Alcover. Llavors, la
llengua catalana se trobava en ple-
na recuperació després dels segles
que s'han anomenat de decadencia.

Durant el XIX, se va despertar
un sentiment de revaloració del ca-
tala, molt d'acord amb l'esperit de
l'època; però, a l'entrada del segle
XX, el català s'havia de plantejar
i resoldre uns problemes que tota
llengua de civilització ha de tenir
solventats. Pensam que aleshores
encara no tenia fixada l'ortografia.

El primer Congrés va donar uns
fruits esplèndids. Fruits més o man-
co directes, en varen esser la nor-
mativa avui vigent, l'obra d'En

El Felanitx en Ibiza se presentó
con una alineación de circunstan-
cias. Algunos titulares que estaban
en la lista de convocados no se pre-
sentaron. ¿Sería por enfermedad?
Lo cierto es que el entrenador Toni
presentó allí lo que había, el Fela-
nitx aguantó lo que pudo, que fue
mucho. El resultado inicial se man-
tuvo mucho tiempo, pero a raíz del
primer gol, vino la debacle, espera-
da, por cierto.

Felanitx.—Nadal (3), Manolo (3),
Valentín (3), Jaime (3), Cano (3),
Hoyas (3), Mestre (3), Juan (3), Fiol
(3) y Munar (3). Casi todos los que
estaban, bastantes del Felanitx Atco.
y algún Juvenil.

En los minutos 72, 79 y 81 el
Portmany conseguía sus goles. Pudo
igualar el Felanitx con un tiro de
R. Juan que salió rozando el poste

Pompeu Fabra, el Diccionari Alce-
ver-Moll, l'Institut d'Estudis Catar
Ians, etc.

Avui, la llengua catalana ja ha
superat aquestes dificultats; però
se troba davant unes altres potser
mes difícils. No es oficial de cap
estat i la seva presencia dins el
territori que li és propi se veu ple-
na de limitacions. El segon Congrés
respon a la necessitat de donar-li
una empenta que hauria d'esser de-
cisiva. Els quinze anys escassos que
queden de segle seran decisius per
a la seva subsistencia. S'hi juga el
tot per tot. O conquista de fet el
terreny que de dret li correspon, o
esta abocada a la desaparició.

De moment, el Congrés comença
bé, almanco en el sentit que va
obtenint bona resposta per part
d'entitats públiques i privades que
Ii donen suport. Per part nostra,
volem destacar Yacen' pres per la
Sala d'adherir-s'hi. Ara només falta
que els altres punts que ha d'estu-
diar la Comissió de Cultura se re-
solguin de manera satisfactòria
eficaç. Es a dir, que la decisió del
Consistori no se limiti a un gest
més o manco simbòlic i de bona
voluntat. Si més no, ho exigeix el
passat de la nostra població, que en
altre temps no gaire llunyà va fer
el paper de capdavantera en activi-
tats culturais.culturals.

Pirotècnic

en el minuto 73. Ocasión que se
repitió en el min. 76, en una jugada
de Munar que no supo aprovechar.
Pero la suerte fue adversa.

Tarjetas amarillas para Javier,

(Pasa a la pdg. 8)

El Parc Auxiliar de
Bombers

Dimarts passat el Baile signa el;
conveni de cessió d'un solar de la
Via Argentina al CIM, per a la . cons-
trucció del Pare Auxiliar de Bom,'
bers de Felanitx. Aquest pare Será
construït pel Consell Insular 'en el
termini d'un any i amb un pressu-•
post de 27.050.251 ptes.

UNA DERROTA ANUNCIADA
Portmany, 3 - Felanitx, O



Ayuntamiento de Felanitx
Servicio de agua potable y alcantarillado

Se ruega a los abonados del servicio de agua de esta Ciu-
dad que con motivo de la iplicación del I.V.A. en los recibos de
agua potable y alcantarillado, se personen en el Negociado corres-
pondiente de este Ayuntamiento al oljeto de Facilitar el Documen-
to Nacional de Identidad y un número de libreta o cuenta banca-
ria por donde se puedan cobrar los recibos correspondientes.

Felanitx, a 15 de enero de 1986

El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

SE VENDE CASA, planta baja y
piso en C. Sitjar.

Ini:. Tel. 580606

ALQUILO CASA EN EL CAMPO
para fines de semana y vacaciones

INFORMES: EN ESTA ADMON.
1•=111117n111MANNIONIMMISIIn	
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Ho estam conseguint
Tenim en marxa un pla de sanejament l'ob-
jectiu del qual es que tots els municipis de les
Balears contin amb instal.lacions per a l'abas-
timent d'aigues i xarxes de clavagueram, que
responguin a les actuals necessitats i exigen-
cies del futur. Amb una condició important:

Que tota l'aigua vessada a la mar sia depura-
da; a fi de protegir el nostres litorals.
Encara ens manca molta de feina a fer, però
ho estam conseguint i tenim els següents pro-
jectes d'immediata realització:

• Estació depuradora en el Municipi
d'Alcudia (Mallorca)

• Clavagueram i estació depuradora a
Cala Ferrera (Mallorca)

• Obres complementarles de sanejament
a Eivissa. (Eivissa)

• Estació depuradora zona costera de
Sant LLorern. (Mallorca)

• Sanejament a Cala Figuera. Santanyf

(Mallorca)
• Abastiment i sanejament de

Binissalem. (Mallorca)
• Sanejament de Puig d'En Valls ¡Jesús.

( Eivissa)
• Sanejament de Can Negre. (Eivissa).
• Sanejament de La Sabina.

( Formentera).

CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES
I ORDENACIÓ DEL TERRITORIGOVERN BALEAR

FELANITX     
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PREU DE SUBSCRIPCIO

Semestral:
	

1.125 Ptes.

Semestr. a fora:	 1.225 Ptes.   
	"MliMillan=111  

SANTON Al!

Diu. 2 Present. del Senyor

Dill.	 3 St. Blai

Dim. 4 St. Andreu Corsini

Dim. 5 Sta. Agata

Dij.	 6 St. Pau Miki

Div. 7 St. Ricard

Dis. 8 St. Jeroni Emilia

LLUNA

Quart minvant dia 2

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx • Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 10, 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 i 19 h.

Palma - Felanitx: A les 8 (ex-
cept. dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumenges i festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.

Felanitx - Palma per Campos
Llucmajor: A les 8 i 14 h Diu-

menges i festius, a les 8 i 19 h.

Palma - Felanitx: A les 12,30
i 19 h. Diumenges i festius, a
les 9,30 i 20,30 h.

Felanitx - Portoeolom: A les
7, 14,15 i 17,30 h. Diumenges, a
les 9, 12,30 i 17,30 h.

Portocolom - Felanitx: A les
7,30, 16 i 18 h. Diumenges, a les
9,30, 13 i 18,15 h.

Felanitx - Cala Murada: No-
mes els diumenges, a les 8 i
12,30 h.

Cala Murada - Felanitx: No-
mes els diumenges a les 9 i
13 h.

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

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

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN

Dissabte i diumenge:
Francesc Pifia

Dilluns:	 Gaya-Melis
Dimarts:	 Miquel-Nadal
Dimecres:	 Jaume Rotger
Dijous:	 C) Ticoulin
Divendres:	 Francesc Pifia

TELÉFONS D'INTERÉS

Policía Municipal	 580051
Ajamtament (sols urgencies)
582200
Funerària	 580448 - 581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei medie d'urgencies 580254
Gulirdia Civil	 580090
Bombera	 581717
Servel de grua:
De dia 581385. Nit 5545506

Ajuntaitent
de Falaniti:

RECOGIDA DE BASURAS

Para conocimiento general se hace
público que para la retirada de
electrodomésticos y demás material
inservible, deberá contactarse con
los teléfonos 52-30-07, 52-31-95
52-34-86, donde se informará del día
y hora aproximada que se procede-
rá a la retirada.

Felanitx, a 13 de enero de 1985.

El Alcalde
Pedro Mes quida Obrador

SE VENDEN PISOS en Felanitx. Di-
rectamente del constructor. En-
trada desde 700 000 ptas. Resto a
con ven ir.
In: Tel. 581600.



Tot temps - SABATES

EllitAIXES
en tot, 30 i 40 0/a de desconpte a partir

d'avui i durant el mes de febrer

C. Creu, 4
	

CAMPOS

Próximo traslado de

SASTREMA c(ROSSANS»

comunicamos a nuestros clientes y pú-

blico en general que en breve instalare-

mos nuestro establecimiento en el n.° 43

de la misma calle Mayor.

FELANITX
ALlattl="3

articles d'oferta
Es Carritxó

Fidel com cada any i puntual
cem sempre, va arribar la festa de
Sant Antoni d'Es Carritxó.

Festa preparada per una comis-
sió que enguany ha estat més nom-
brosa que mai. I ha tingut moltes
ganes de tirar la casa per la fines-
tra, com es diu en bon mallorquí.

A les sis de l'horabaixa del dijous
es va encendre el fogueró i a les
vuit del vespre es celebra missa
solemn.! en honor a Sant Antoni.

Més tard, les gloses i l'actuació
del conjunt «Tot Temps» entreten-
gueren la gent que s'escalfava vora
la calivera per poder alliberar-se del.
fred que feia.

El divendres, el temps esdeven-
gué plover i pareixia que no es
podria fer la desfilada de les carros-
ses. Però el Sant estima tant el
Carritxó que a l'hora senyalada sorti
en vermell, i tot va anar bé.

Carrosses de S'Horta, Ca's Con-
cos, So'n Barceló i Es Carritxó par-
ticiparen en el concurs i feina va
tenir el jurat per a decidir quina
era la mes polida. En el darrer mo-
ment va arribar una carrossa de
Santanyí.

Fou el jorn del dissabte la diada
mes assenyalada d'aquestes festes,
dones el dedicarem a honrar els
nostres majors.

Devers les tres del capvespre les
portes del convent de les Francis-
canes s'obriren de pinte en ample,
després d'uns anys d'estar tancades,
perquè els primers vellets ja arri-
baven al seu Carritxó; allà s'havien
disposat unes cadires perquè hi
poguessin descansar els nostros pa-
drins.

També aparegueren les primeres
autoritats provincials i locals que
ens volgueren honrar amb la seva
presencia.

A les tres i mitja, els vells acom-
panyats de familiars i amics anaren
a l'església.

Es va celebrar una missa presi-
dida per Mn. Joan Ferrer, vicari
que fou d'Es Carritxó, ajudat per
Mn. Miguel Lladó, Rector de Ca's
Concos i de D. Antoni Fiol, el nos-
tre vicari.

Després el nostre bon amic D. Mi-
guel Pons i Bonet féu el parlament
d'Homenatge.

No hi ha paraules per valorar
aquest parlament. Va ésser un cant
d'alabança al Carritxó, un entrunye-
llat de paraules garrides dedicades
als nostres padrins, un somriure
d'àngels per la pau dels nostres
vellets.

El Conseller D. Miquel Fiol fou la
persona que amb paraula hàbil i
fresca torna el coratge als nostres
vells.

—No vos volem aparcar..., —els
va dir—, vos volem actius i amb

atines de fer coses.

Va donar l'enhorabona per la for-
mació de l'Associació de la Tercera
Edat, encoratja la gent per fer tota
casta d'actes culturals, socials... i
es va oferir pel que l'haguéssim de
menester.

Els ulls s'ompliren de llàgrimes,
els cors bategaren més de pressa, la
pell es posa com de gallina, quan
D. Joan Ferrer va parlar al nostres
padrins. Quants de records? Quanta
enyorança? Ell va ésser el qui guia
durant molts d'anys el quefer espi-
ritual de totes aquestes persones
homenatjades. Parlava un bon amic.

Emoció també davant les parau-
les de D. Antoni Gil, el mestre de
molts d'homes d'avui l'amic dels
atlots de ahir.

D. Rafel Socies també desitja els
molts d'anys a tots els presents.

I fou D. Pere Mesquida, batle de
Felanitx, el que tingué paraules
d'admiració i agraïment per a tots
els homenatjats i pels qui havien
organitzat aquell acte.

Les cançons d'En Joan i Na M.
Antònia, joves santanyiners, alegra-
ren, si cap un poc mes, el cap-
vespre.

Quantes mambelletes es feren
quan a força de forces arrencaren
dues paraules de la boca del bon
Miguel d'es Cassino, batle d'Es
Carritxó, sols va esser una petita
mostra de lo que la gent l'estima.

Com a mostra de lo que ell estima
Es Carritx6 fou la publicació 'del
número 11 de la Collecció «Coses
Nostres» titulat «La Senzillesa d'una
Anima», que es pogué dur a terme
sols baix del seu patrocini.

Aquest 'libre recolleix unes poe-
sies que escrigué el bon Capella
Gerrer i que amb un cop de sort
varem trpbar no fa molt de temps.

Se repartiren uns objectes com-
memoratius aIs nostres padrins, i a
tots els assistents els obsequiaren
amb un llibre dels publicats.

Acabat l'acte, dins l'escola de ca
ses monges, foren convidats els as-
sistents a coca i vi.

Va esser el moment en el qual
em vaig poder acostar de bon de
veres als nostres vells i mentre
menjaven i xerraven vaig veure un
somriure a les seves cares.

Aquest somriure, amics tots, fou
per a mi la millor cosa d'aquestes
festes.

finals de gener

Pep Grimalt i Vidal
de Ca'n Rotger

SE NECESITA SEÑORA para rui-
dar casa ron niños.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

L'IVA REPERCUTEIX A LA BOSSA

Aquesta es la increïble histeria
del preu d'una bossa de galetes
manes de la molt important ciutat
d'Inca. La marca del producte, ben
coneguda per tots, es el resultat de
la suma de la conjunció «que» i el
pronom personal datiu de la tercera
persona del singular «fi» amb algu-
na modificació ortogràfica que no
ve ara a tomb considerar, ame-
naçats com sempre estam de pixar
fora de test.

S'esdevé que juntament amb un
company de pis a Ciutat acostu-
mam a mullar galetes en el cafe
amb llet matinal. És comprensible,
dones, que periòdicament anem a
comprar una bossa de galetes ma-
nies, que són de les més adequades
per a tal finalitat.

Cap allà a finals de novembre de
l'any passat, de 1985, observarem
que hi havia una diferencia de 10
pts. en el preu de les galetes manes
entre els dos supermercats pròxims
a casa: 129 a un, 139 a l'altre. La
decisió va esser bona de prendre:
aniríem a comprar les galetes aI
supermercat on eren més barates,
descartant l'altre.

Pere arriba l'any 1986 i l'IVA. Al
supermercat on les galetes anaven
a 129 pts., pujaren fins a 137, enca-
ra 2 pts. més barates que a l'al-
tre en situació normal. Les galetes
havien pujat 8 pts., un 6'2 %, la
qual cosa no resultava sorprenent
perquè no només eren les galetes
manes el que pujava.

I adi comença la part divertida
del cas. La setmana següent, consu-
mides les galetes de la bossa-137,
tornarem al supermercat a comprar
galetes i ens trobarem amb l'agra-
dable sorpresa que havien baixat:
el nou preu era de 124 pts., 13 pt.
menys que la setmana anterior, es
a dir, un 9'5 % menys i 5 pts.
menys que el preu d'abans de l'IVA.

Però això no es tot. La setmana
passada, la bossa de galetes ens va
costar 119 pts.! Si, si, esta ben
escrit: 119 pts.! Per ordre invers,
6 pts. menys que la bossa-124, 19
menys que la bossa-137 i 10 menys
que la bossa-129 o bossa-inicial. Res-
pectivament i en relatius, un 4 °/o,
un 13'8 % i un 7'7 % menys.

Certament el cas és per a tenir-lw
en compte i per a treure'n comptes.
Com es possible que hi hagi hagut
aquestos oscillacions? I una matisa-
ció que cal fer: cap de les compres
de galetes eren en temps d'oferta,
cosa que no ha estat inconvenient
per a dedicar al tema un «article
d'oferta». Probablement entre els
estudiants i les mestresses de casa
Ia problemàtica de la galeta causi
estralls. Les associacions de cz)nsu-
midors i les autorita4- correspo-
nents haurien d'organitzar taules
rodones a fi d'informar la gent.

Agrairia que si algú té algun es-
tudi elaborat sobre les osciHacions
del preu de les galetes manes
Felanitx, ho fés a saber 'pública-
ment per tal d'intercanviar dades.

Nicolou Barceló

Vaig veare iiîsoniritire...

PINTOR Manuel Tirado Rubio
Pinturas en general - Empapelados - Y colocación de moquetas

Presupuestos sin compromiso

Cala 0guera, 6-1 - Tel. 582038
	

FELANITX



Bingo Sala Imperial - Manacor
Abierto los dias laborables a partir de
Ias 6 de la tarde.

Sábados y festivos, a partir de las
5 de la tarde.

Magdalena Cera' Serra
Vda. de Gabriel Sagrera Adrover

va morir al Felanitx, el dia 23 de gener de 1986, a 81 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

Al cel sia

Els seusfihlols i nebots vos demanen que vulgueu encomanar la seva ánima a Du, per la
qual cosa vos en restaran agraïts.

Casa mortuòria: C. Rocaberti, 20

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

D. (Juan Vaquep Cldpovep
de Ca'n Vell

que falleció en Felanitx, el día 26 de enero de 1986, a los 92 años,
habiendo recibido los santos Sacramentos y la Rendición Apostólica

D.	 E.	 P.
Sus afligidos hijos Onofre, Micaela y Maria; hijos políticos Maria Rennásar, Bartolomé

Adrover y Pedro Serra; nietos Onofre y M.°Concepción Vaquer y Bartolomé Adrover; nietos políticos,
biznietos; prima Sor María de San Luís, sobrinos y demás familiares, al participar a sus amistades
tan triste pérdida, ruegan le tengan presente en sus oraciones, por todo lo cual les quedarán
sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: C. Mar, 58
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Avui a les 13 horas podreu veure
S'Esto! a TVE

Avui a la una del migdia comença
el programa de la La cadena de
TVE «Gente joven», en el qual in-
tervé el nostre grup de dansa
S'Estol d'Es Gerricó amb l'actuació
que grava el passat dia 13 als estu-
dis de «Prado del Rey».

La junta general del Cerda

Recreatiu .
Diumenge passat, a primeres ho-

res de la tarda, es va reempendre
Ia junta general del Cercle Recrea-
tiu que queda interrompuda el pas-
sal dia 5. Es procedí, a la renova-
ció de part de la junta directiva,
designant-se els segiients senyors:
Gabriel Mora Vaquer, Pere Vicens
Fiol, Manuel Chilet Pelecha i Ga-
briel Obrador Roig, entre els quals
s'hauran de distribuir els càrrecs de
Ndcepresident, secretari, bibliotecari
i un vocal. Es va reassignar treso-
rer el que ho havia estat fins ara
Joan Oliver Monserrat.

A l'apartat de precs i consultes,
per part de la Junta s'oferí una
informació de l'afer Canaves, dels
Modus que havien empés a la Jun-
ta a aplicar les sancions i de la
intenció de no modificar en absolut
Ja seva actitud davant la qüestió.

Dia de la No-Violência i la Pau
Amb motiu del dia de la No-

Violencia i la Pau, que se celebra
el 30 de gener de cada any (aniver-
slari de la mort de Gandhi), els
alumnes del CoHegi Joan Capo feren
tina marxa pacífica des del collegi
fins al repta de l'església, on amo-
Haren-uns coloms blanes i uns glo-
bus. Després d'aquest breu acte
civic, la manifestació es desfé.

Ens alegram d'aquesta iniciativa,
i esperam que fructifiqui en perso-
nes adultes, amants de la No-Vio-

Una nova publicació
Hi ha la iniciativa de fer una pu-

blicació, un llibre-revista, a colors,
que seria de cotlaboracions de tipus
diversos (literari, fotogràfic, de di-
buix, pictòriques, etc.) i que, segons
eis promotors, es tractarà d'una
Manifestació felanitxera, estética per
la pau.

Per mitjà d'una carta, s'ha fet
una crida a totes aquelles persones
que puguin collaborar-hi o be vul-
guin donar suport econòmic.

Per be que l'entrega del primers
driginals esta prevista per principis
de febrer, no sabem ben be quan
sera la sortida del primer número
d'aquesta publicació.

Non notaris
La setmana passada prengueren

piossesori de llurs càrrecs de notari
de la nostra vila, els senyors Anto-
nii Alfons Rosselló Mestre i Eduardo
Ares de Parga Saldias, ocupant les
places que restaven vacants des de
feia alguns temps.

Els donam la benvinguda i els
desitjam que la seva tasca entre
nosaltres els sia grata.

Jubilació
A finals d'any es va jubilar com

a veterinari titular de Felanitx, el
nostre paisa. D. Antoni Gaya Pons,
el qual ha exercit el càrrec entre
nosaltres per espai d'una vintena
d'anys.

Curs Stvdia
Dimarts que ve dia 4 de febrer,

a les 930 del vespre, al saló d'actes
del collegi Sant Alfons, el P. Antoni
Oliver explicara la lliçó correspo-
nent dcl curs: «El legat de Roma:
El Dret i les estructures».

Cursets de Cristiandat
Ultrèia extraordinària

La de dimarts dia 4, tindrà lloc
a les 9'30 del vespre, en el local de
sempre, amb l'assistència de mem-
bres de la de Palma.

Hogar del Pensionista
DEMOSTRACION DE COCINA.—

Ei jueves, día 6, a las 5 de la tarde,
y a cargo de D.a Catalina Ricart,

tendrá lugar la presentación de pla-
tos típicos de Carnaval.

GRAN BAILE DE DISFRACES.—
Ei Hogar del Pensionista y la Mu-
tualidad La Protectora, el viernes
día 7, a las 9 de la noche, preparan
en el local social UN GRAN BAILE
DE DISFRACES amenizado por el
TRIO AMISTAD.

A fin de subrayar el carácter par-
ticipativo de la fiesta, se encarece a
los asistentes el uso de disfraz.

FESTIVAL INFANTIL DE
DISFRACES

Sábado día 8, a las 4.30 de la tar-
de, por gentileza de «LA CAIXA».La
animación de la tiesta correrá a
cargo del popular GUA) CUCORBA
con su espectáculo ANSA PER AN-
SA.

MERIENDA DE COMPAÑERIS-
MO.—E1 martes, día 11, a las 5 de
Ia tarde, MERIENDA DE COMPA-
ÑERISMO. Todos los pensionistas
que asistan disfrazados serán obse-
quiados.

ACTIVIDADES PERMANENTES.
—De acuerdo con los horarios esta-
blecidos, continuarán las activida-
des permanentes del Hogar.

Excés d'original
Per excesd'originalensvehnohligats
a deixar per a la propera edició a Igu-
nes in formacions rebudes a darrera
hora, ai xi com algunos curtes al
director.
MINIMINVIMMINIONMnIn	

Agramad
Les families Montserrat i

Vicens, davant les nombroses
manifestacions de condol re-
budes amb motiu de la mort
de Maria Vicens Montserrat i
amb la impossibilitat de cor-
respondre-les a totes perso-
nalment, ho volen fer per ma-
jà d'aquesta nota.

A tots, moltes gràcies.  

informació  
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Comunica al público y clientes que a
partir del próximo viernes día 7, este
establecimiento permanecerá abierto.

Pollos al ast por encargo.

Círculo Recreativo
ANUNCI4 SU

Cena-Fiesta de Carnaval
para socios

Para el sábado día 8 de febrero, a las 21'30
El baile estará amenizado por el conjunto . LOS HITS

Venta de tickets en la conserjería hasta jueves día 6

IV FESTIVAL INFANTIL DE DISFRACES
para hijos y nietos de socios

domingo día 9 de febrero, a las 4 de la tarde

ATENCION USUARIOS MSX!
Debido a la gran demanda que nos han venido haciendo los

usuarios del sistema MSX

TOT-MICRO
anuncia la formación del

1411'W t FA" 411_1L113 B IMINX

Para más información:

TOT-MICRO Pza. Pax, 12 - Tel. 582326 

principa 1cine   

Hoy sábado a las 9 noche y mañana domingo desde las 3 tarde

Algo maravilloso está a punto de ocurrir...

2010• Odisea dos El año en que tomamos
contacto

y otro supertilm en el mismo programa

No podía dormir.. , y la noche le envolvió en una excitante y
vertiginosa aventura.

Cuando llega la noche
UN ROMANCE PELIGROS()

¡No puede perderse este programa!

Viernes 7, sábado 8 a las 9 noche y domingo 9 desde las 3 tarde

OFRECEMOS DOS BASES EN UN MISMO PROGRAMA

La furia de la naturaleza solo podía ser dominada por...

El amor de un hombre y la fuerza de una mujer

CUANDO EL RIO CRECE
con Mel Gibson y Sissy Spacek

Y el otro explendoroso estreno

El último western y a lo grande

SIL VERADO
Cabalgue con ellos a la aventura de su vida

FELAN1TX

La Festa de Sant Antoni a So'n Negre
Malgrat la fredor i inseguretat

del temps, diumenge passat se ce-
lebraren a So'n Negre les tradicio-
nals beneïdes de Sant Antoni. Tal
vegada d'haver lluït un bon sol hau-
rien acudit més carrosses de fora,
però aixit i tot no en mancà una de
Ca's Concos.

Les de So'n Negre, que foren qua-
tre, rivalitzaren en enginy i bon gust
i el jurat es va veure en feines a
l'hora de destriar quina era la mi-
llor. A més, com sabeu, els d'aquest
barri tenen un do especial per ani-
mar la desfilada i els diàlegs glosats
són un complement molt suggestiu
de les beneïdes.

Dimarts passat, a l'Auditõrium de
Ciutat, l'Orquestra Ciutat de Palma
va estrenar un concert per a piano
i orquestra, del que n'és l'autora la
compositora mallorquina Montser-
rat Forteza-Rey. El concert porta el
nom de la nostra ciutat, perquè
l'autora l'ha escrit en homenatge a
la seva mare que era felanitxera.

Monserrat Forteza-Rey és casada
amb un iuogaslau i resideix a
França. El seu concert esta estruc-

Els premis foren atorgats de la
forma següent:

ler., de 6.000 pies. a la carrossa
núm. 2 «Matances» de Pere Obra-
dor.

2on., de 5.000 ptes. a la carrossa
núm. 3 «S'Hort» de Joan Maimó.

3cr., de 4.000 ptes. a la carrossa
núm. 4 «Sa Ferreria» de Sebastià
Obrador.

4rt., de 3.000 ptes. a la carrossa
núm. 5 «Invent fracassat» de Jaume
Obrador.

I 5è., de 2.000 ptes. a la núm. 1
«Ball de disfresses» d'Antoni Adro-
ver.

turat en tres parts i segons roan
Moll —que l'interpreta al piano
com a solista—, «és una composi-
ció moderadament modernista que
poseeix un tema uric i notòries in-
fluències franceses». Especialitzada
en harmonia l'autora ha pretès
crear «una obra actual però sense
extravagancies». La durada del con-
cert és de 22 minuts i la segona i
tercera part són de clara inspiració
mallorquina.

vida social
NAIXEMENT

Els esposos Antoni Mestre Pou i
Maria Bennasar Gomila, han vista
augmentada la seva llar amb el
naixement del seu primer fill, una
nina preciosa, que en el baptisme
rebrà el nom de Bel Maria.

Félicitam als novells pares.

NOCES

Dissabte passat a migdia, al san-
tuari de Sant Salvador, es varen
unir en matrimoni, els nostres ben
volguts companys Andreu Adrover
Tirado i Maria Rosa Cons Teixidó.
Va beneir l'enllaç i celebra l'Euca-
ristia, Mn. Manuel Bauça..

El nuvi fou apadrint pel seu
pare D. Bartomeu i per la seva pa-
drina de fonts D. a Jaumeta i la nu-
via pels seus pares D. Ernest i
D.  Joana. I foren testimonis pel
primer la seva germana Francisca,
Jaume Obrador, Antònia Fiol i Se-
bastiana Obrador i per Na Maria
Rosa el seu oncle Ricard, el seu ger-
mit Damiá i les seves amigues Mar-
galida i Catalina.

A la tarda, a So'n Colom es va
celebrar una simpàtica festa, a la
qual els nuvis compartiren amb les
seves amistats tan joiós esdeveni-
ment. El conjunt musical «Sis Som»
anima el ball que es perlIonga fins
el vespre.

, es d'aquestes planes enviam la
nostra més cordial felicitació al nou
matrimoni.

Ajuntament de Felanitx
ANUNCIO

Debiendo procederse por parte de
este Ayuntamiento a la recogida
de datos para la facturación del
servicio de agua potable y alcanta-
rillado, se hace público que aque-
llas personas que puedan estar inte-
resadas en realiza estos trabajos
se pongan en contacto con el Nego-
ciado de Secretaria de este Ayunta-
miento.

Felanitx, a 28 de enero de 1986.
El Alcalde

Collegi I. Joan Capó
Volem comunicar als pares dels

alumnes del Collegi Joan Capó que
el passat dilluns dia 27 de gener es
va fer un simulacre d'evacuació del
centre, per tal d . inculcar r. ais nins
Ia necessitat de l'ordre i rapidesa
a l'hora d'abandonar un edifici o
un lloc públic en cas d'incendi,
amenaça de bomba, etc., seguint
les normes rebudes del Ministeri
d'Educació.

Amb menys de 3 minuts, la tota-
litat de l'alumnat es congrega al
Parc Municipal, reanudant-se mo-
ments després, les classes amb tota
normalitat.

El Ctaustre de Professors

Hotel en Cala d'Or
PRECISA SEÑORITA

de 18 a 25 años, ayudante de re-
cepción.
Con dominio idiomas, imprescin-
dible Alemán.
In f.: Tel. (157553

Estrena del unen per a piano  «Felanitx», de
Monserrat Forteza-Rey



la roda del

• Gener 1986.

• Els mallorquins ens podem
considerar europeus de pie dret,
després que l'estat espanyol s'hagi
incorporat el primer de gener a la
COMUNITAT ECONOMICA EURO-
PEA.

• Amb la condició que els Estats
Units abandonin el projecte d'Ini-
ciativa de Defensa Estratègica (co-
negut també per «guerra dels es-
tels»), el líder soviètic MIKHAIL
GORBATXEV proposa al govern
nordamerich un projecte de DE-
SARMAMENT NUCLEAR TOTAL
que inclou l'objectiu de fer desa-
parèixer l'armament nuclear del
planeta abans de l'any 2000.

• Amb satisfacció per part dels
països de la CEE i dels USA ha
estat rebuda la decisió del govern
espanyol de reconèixer oficialment
l'ESTAT D'ISRAEL, amb el qual
s'han obert relacions diplomàtiques.

• Tretze biografíes imperfectes,
de l'escriptor tortosí Gerard Vergés,
resulta guanyadora del 186. PREMI
JOSEP PLA de narrativa en català.

• MUAMMAR EL GADAFFI, lí-
der libi, amenaçà els USA amb la
guerra total si aquest país pren re-
presàlies contra Libia, acusada pels
Estats Units de donar supórt als
terroristes palestins que el mes de
desembre assassinaren més de quin-
ze persones en els aeroports de
Viena i Roma.

• Amb tensions entre els estats
membres es celebra a Fes (Marroc)
la CONFERENCIA ISLAMICA, la
qual, en una de les seves sessions,
decidí donar suport a Líbia front
a les amenaces deis Estats Units.

• Els PAISOS ALIATS dels Es-
tats Units a Europa no donaren el
suport que s'esperava a les me-
sures de boicot econòmic contra
LIBIA, proposades pel president
REAGAN.

• SIS-CENTES MIL PESSETES
mensuals sera el sou dels diputats
espanyols del Parlament Europeu.
En aquest sou hi entren, aixirnateix,
dietes, viatges i despeses de secre-
taria i generals.

• La FEDERACIO ESPANYOLA
DE MUNICIPIS I PROVINCIES
considera que ha de ser el govern
central i no els municipis qui retor-
ni als contribuents el recàrrec a
l'IRPF que cobraren alguns ajunta-
mcnts eis anys 1984 i 1985.

• El dirigent d'UCD, FRANCESC
BORRELL, indica en unes declara-
cions que l'Estat espany6I hauria
de fer com fan altres països i im-
primir els billets en les quatre llen-
gües oficials a l'Estat.

SE NECESITA AYUDANTE MECA-
NICO. Servicio militar cumplido
y carnet de conducir.
Informes: Tels. 581934 - 85.

EL PROCEDIMIENTO TRABER
ELIMINA:
Permeabilidad Moho

	
TRATAMIENTO GARANTIZADO POR DIEZ AÑOS

Pérdida de calor Salitre
	 POR UNA COMPAÑIA DE SEGUROS

Desconchados Ambiente malsano
Eflorescencias y húmedo

1

TECNICA TRABER ®

LA SOLUCION para eliminar las
HUMEDADES de CAPILARIDAD
para el secado total de muros y paredes

no basta con
eliminar 1a5
humedacies que
nos vienen de
cirriba 	 hq\/
otrcas que suer

7	 por las pon2des,

Es una especialidad de:

humitats * s/a
avda. argentina 30-12

tell' 235165 07011-palma

NNE.	
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Cronicó kioncarrí
L'ASSOCIACIÓ DE VEINS

Dia 21 del passat mes de desem-
bre la Junta Directiva de l'Associa-
ció de Veïns del Cavaller va convo-
car a tots els socis a l'Assemblea
General Ordinaria, per donar comp-
te de les activitats desenrotnades
en el decurs de la seva gestió, reno-
var els càrrecs de la mateixa Junta
I escoltar els pregs i suggerencies
de tothom. •

El capitol de les activitats és ben
notable: concurs de betlems; orga-
nització i patrocini de les Beneïdes
de Sant Antoni; ball de disfresses i
de les sales; es desvetlar i la seva
opinió va ser decissiva en la com-
pra, per part de l'Ajuntament, del
solar de la futura Unitat Sanitaria;
ha gestionat la collocació de diver-
ses senyals de tràfic a distints in-
drets de la població; i no s'ha pro-
nunciat en l'assumpte de la retola-
ció dels carrers perque l'Ajuntament
encara no l'hi ha demanat.

Pel nombre de socis hi va haver
poca assistència, motiu pel qual es
decidí la reelecció de la mateixa
Junta Directiva per un any mes.

No obstant es produí un colloqui
força interessant.

Qualcú va argumentar que a Ca's
Concos des Cavaller ja hi ha mas-
sa capelletes: Associació de Veïns,
Associació de Pares, Club de Futbol,
Societat de Caçadors, Cooperativa
Agrícola, i altres que es puguin for-
mar. Endemés es tan les autoritats
i poders fàctics que tenen un pes
específic dins el poble.

Horn pensa que aquestes entitats
no fan ni han fet mai política de
capelleta. Cadascuna te una funció
ben determinada i de feina, si en
valen fer, crec que no en falta per
cap d'elles. Que recordi no hi ha
hagut, a nivell d'aquestes organitza-
cions, ni cap enfrontament ni cap
trepitjada de competencies d'una en
vers d'una altra ni cosa que se li
aparegui, ans al contrari, més d'una
vegada s'han agafat de la ma per
fer ú en empreses comunes i la
coHaboració mútua ha estat una
constant dins la trajectòria d'aques-
tes institucions.

És possible que una minoria pen-
si que aquestes entitats socials no

compten per res i que s'han de res-
pectar les jerarquies i poders fàc-
tics per damunt de tot.

Cree que som els mes que pen-
sam que l'AA. de VV. i d'altres han
de treballar —i de fet així ho fan—
en les funcions pròpies de cada una
i han de collaborar, juntament amb
les autoritats, amb tot el que sia
fer poble, millorar l'entorn, organit-
zar activitats, etc.

Però una Associació ha de tenir
sempre present que davant qualse-
vol idea o conveniencia de caire
polític o interessada esta la majoria
de socis als quals representa i, en
darrer termini, esta el poble. Tant
de bo si els que comanden o tenen
cert poder empenyen en el mateix
carro, però sinó, no claudicar da-
vant les pretensions que consideri
tendencioses.

En bona democracia això ja no
hauria de succeir. Però en qualse-
vol cas, una Associació o entitat
social ha d'estar per damunt
capelletes o grups de pressió. No
pot estar sotmesa a altre interès
que no sia el del poble, perque, si
fos així, no tendria raó de ser ni
faria cap falta.

J.



Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Para el mes de mayo se pre-
para la II SETMANA DE CUINA
MALLORQUINA. Una muestra en
la que estará presente el restauran-
te «SA SINIA» que dirige nuestro
inquieto amigo TONI RAMON «SO-
BERA». ¿El plato a presentar?...
¡Qui-lo-sá!

• Los del «EQUIPO-A» felanit-
xer han desistido de comprar la
avioneta. Vale un potosí. A estas
horas están mirando el precio de
una furgoneta usada...

¡Ni tanto, ni tan poco!
• El grupo «SAL Y PIMIENTA»

—que son dos—. Xesc y TONI
OBRADOR, el felanitxer, cambian
de aires, pero no de ciudad. Ahora
por las noches palmesanas los te-
nemos en el «ARCADIA».

• «SEBASTIAN & SEBASTIAN»
es casi un hecho. Una tienda de
modas que pretende revolucionar el
mercado mallorquín, totalmente an-
quilosado con el «pret a pórter».

Arte, lujo y maestría. ¿Quién da
más?

• ¿Saben quién es el único can-
tante que ha dado beneficios a sello
discográfico «BLAU»? Pues TOMEU
PENYA. Los demás han sido rui-
nosos.

• VIDEOCLUB.— Hoy les reco-
miendo una película «maldita»
«GEORGIA» (83) de ARTHUR PENN
(«El zurdo», «Bonnie and Clyde»,
«La jauría humana», «La noche se
mueve»...). Nadie la vio en su mo-
mento, ahora los buenos aficiona-
dos la reivindican. Un joven emi-
grante yugoslavo vive los fabulosos
arios sesenta. Georgia —chica «seu-
do-hypy»— los quiere a los tres,
pero sólo ama a uno. Tras muchas
peripecias, escenas imprevisibles, la
cosa termina bien. La escena de la
fiesta de la boda del protagonista
con la hija del magnate, es antoló-
gica. CRAIG WASSON («Doble cuer-
po») y JODI THELEN son los prin-
cipales actores. La música, original
de ELIZABETH SWADOS, es mag-
nífica.

• En la CARTELERA felanitxera
tenemos películas nada desprecia-
bles. «CUANDO LLEGA LA NO-
CHE» es una curiosa e interesante
realización de JOE DANTE («Grem-
lins0 que está en nómina en la
«factoría» de Spilberg. Un romance
peligroso, excitante, que conduce a
una vertiginosa aventura a un señor
que padece insomnio. «COLORADO
JIM» es una reposición harto cono-
cida con JAMES STEWART de pro-
tagonista y «los tiros van hacia el
oeste». «2.010 ODISEA DOS» es la
continuación de la célebre obra
maestra de Kúbrick, claro que Pe-
ter Hyams no es él, y esto se nota,

Garantizar los muebles es una buena seguridad
al adquirirlos en nuestro establecimiento, se los

GARANTIZAMOS DURANTE UN AÑO

MOBLES DE

A no	 MINA I BANY

PLACA D'ESPANYA, 16 - TEL. 581605

Creamos los mejores ambientes en cocinas con
diseños muy propios.

Modelos totalmente exclusivos y de una refinadísima calidad

Oferta Sólo hasta el 28 de febrero:
Modelos a partir de 13.000 ptas. ni. I. y para los más

exigentes, en madera desde 28.000 ptas. in. I.

Madera roble a 30.000 ptas. m. I.

Estos precios son coa el IVA incluido.

INE FELANITX "" 581231

Hoy sábado a las 9 noche.
Mañana domingo en 3 sesiones continuas desde las 3.

¡Una vida tan extraordinaria que se necesitan dos
mujeres para vivirla!

Buscando a Susan,
desesperadamente

con Hosanna Arquette y MADONNA en el papel de Susan

En el mismo programa verán a James Steward en

COLORADO JIM
Viernes 7 y sábado 8 a las 9 noche.
Domingo 9 en 3 sesiones continuas desde las 3 tarde

¡La obra maestra del cine actual que ha despertado
más elogios!

M

A FARROW en

La Rosa P1.11 	a del Cairo
Director WOODY ALLEN

Y una película de acción y emoción

GOLPE MAESTRO
¡Compruebe el motivo!

FELANITX
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Bàsqueta pesar de que nos explique el
significado del dichoso «monolito».
De «BUSCANDO A SUSAN DESES-
PERADAMENTE» tengo inmejora-
bles referencias, pero los «fans» de
MADONNA pueden ir por lana y
salir trasquilados. Debe cantar po-
co, porque en algunos cines pasa-
ron, antes de la película, algunos
«clips» de la cantante. Dirige la
función SUSAN SEIDELMANN y al
parecer la trama va de alegato femi-
nista. La cosa es interesante según
tengo entendido, pese a esas inten-
cionce. ROSANNA ARQUETTE, la
protagonista real de la historia, está
sencillamente espléndida.

En definitiva, que estos dos do-
bles programas, son la mar de
dignos.

JORDI GAVINA

Cadets masculins

J. CAPÓ/AUTOC. GRIMALT, 26
SANT JOSEP, 75

Davant aquests colosos es va dur
una primera part sensacional, on
els nostres jugadors feren l'impossi-
ble, esgotant sempre el temps de
possessió de baló, que deixa als
ciutadans bastant aturats. Vegeu
que al minut 8 estaven 7-6 i al des-
cans 16-28.

La segona part, vist que l'àrbitre
feia el boig davant el joc brut dels
visitants, fou dura perquè aquests
decidiren atacar per lo físic i a
molts de moments s'hagué d'aturar
el partit, degut a que els de J. Capó

eren copejats, empesos o tirats per
terra.

Un públic molt nombrós (sabent
davant ma que el partit es perdria),
aplaudí fortament la labor de
l'equip, especialment la dels bases
que foren els qui tingueren més
feina.

Com a anècdota diguem que al
mateix moment de començar vin-
gueren Na Maria Rosa i N'Andreu
que, acabats de casar i vestits de
nuviis, ens brindaren l'oportunitat
d'acabar la tarda amb xampany.

Anotaren: A. Obrador (3), Lázaro
(2), S. Barceló (2), P. J. Fullana
(7), B. Maimó (5), Nicolau (4) i
J. C. Maimó (3).

Juvenils masculins

AMERICAN SCHOOL, 49
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 84

Fou un partit jugat sense massa
precaucions defensives.

Millor tir de fora zona dels ame-
ricans i quasi tots els rebots per al
J. Capó.

Molt destacat Pep Sagrera amb
22 rebots capturats i 8 punts con-
seguits. Altra vegada Toni Oliver
supera la barrera dels 30 punts
(després de 14 partits duu un pro-
mig de 22).

Jugaren i anotaren tots els juga-
dors de la plantilla disponibles
aquest dia: Pocoví (2), Amengual
(7), Sánchez (4), A. Oliver (31),
Manresa (2), Vicens (4), Perelló (7),
Sagrera (8), Fullana (3), Bover (16).

Juvenils femenines

JUVENTUT MARIANA (Sóller), 28
J. CAPÓ/AUTOC. GRIMALT, 65

Igual que els juvenils masculins
han batut el récord d'anotacions
d'aquesta temporada.

Margalida Lladó, a la fi, ha tingut
un horabaixa amb gran capacidad
anotadora (30 punts, amb dos tri-
ples).

El resultat del primer temps (13-
41), permet l'entrada en joc a les
jugadores més joves.

Jugaren: Ruiz (3), Maria Lladó,
Margalida Lladó (30), C. López (7),
Pilar, Garcías (11), Vivancos, Roig,
Camarero (8), B. Reverte, I. Rever-
te (6).
PER AVUI
Cadets masculins:

A Ciutat, contra el segon equip
del Patronat. S'espera una clara vic-
tòria local.
Juvenils fernenines
i juvenils masculins:

Els dos juvenils juguen a Fela-
nitx contra l'Espanyol. Són dos im-
portants partits, especialment el de
les allotes, ja que hauran d'anar a
la consecució d'una victòria per
més de dèu punts, únic resultat
que les permet participar a la fase
final per els primers llocs.

A la disputada Higa masculina, el
guanyar el partit d'avui (tant per
un com per l'altre) pot representar,
al final, estar un paren de llocs més
amunt a la classificació.

Emoció garantitzada al Camp de
Deports.

VENDO COCHE R-6, letra E, en
buen estado. Buen precio.
Informes: Tel. 460131.
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AUTOMOVILES
SERVICIO OFICIAL

'sseig Ramon Llull, 12 - Teléfono 58 15 21

Nos ponemos a su servicio
Nuestro único interés es ofrecerle

el servicio que Vd., estimado cliente, ne-

cesita para su vehículo OPEL. A ello de-

dicaremos nuestro mayor esfuerzo.

En nuestros talleres encontrará

personal especializado dotado de los me-

dios técnicos necesarios, recambios y

accesorios originales OPEL, así como

otros servicios complementarios.

Estamos a su servicio diti Passeig Ramón [lull, 12
y Alonso Rodríguez, 2

FELANITX

INNOVACIONES EN MARCHA.
....1111139MIC
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FELANITX

AL SR. ALCALDE
Reconozco que intentar compla-

cer a todo el pueblo es muy difícil,
pero intentar escuchar sus quejas
ya no lo es tanto. Tenemos un pro-
blema que creo que es hora de
darle una solución: Asunto circula-
ción por la calle Mayor; transitar
por dicha calle por las mañanas es
todo un drama. Y no hablemos
para entrar en algunas tiendas con
los camiones pegados a las puertas
y escaparates. Nombres como Dano-
ne, Quely, Prats, Yoplait, Frigo y
un etc. muy largo se hacen los
amos de dicha calle y todavía para
colmo, si pasa entonces el camión
de Butano. Hay una señal que dice
15 minutos para aparcar... Todos
los camiones de Palma se los saltan
a la torera, a veces hasta 2 horas
se pasan allí aparcados. Yo tomé la
solución, para que ningún camión
me aparcara delante, de poner mi
vehículo y eso me valió alguna mul-
ta. Un guardia buena persona e
inteligente me aconsejó que lo apar-
cara en la calle Miguel Bordoy y
así no le complicaría su trabajo,
cosa que desde entonces he hecho.

Pero esto clama al cielo; los de
aquí pagamos nuestros impuestos y
las multas y necesitamos ser escu-
chados y atendidos. Es necesario
que Vd. se de un paseo de 10 a 12
de la mañana durante toda la se-
mana y verá la problemática de
dicha calle y si después de esto no
quiere o no puede darle una solu-
ción, haga como Salomón, 15 días
de aparcamiento a la derecha y
15 días a la izquierda, entonces
Vd. habrá cumplido al menos de
perjudicar a todos igual lo menos
posible.
Salúdole J. L. Rubio
P.D.: Se acuerda de lo que le

pasó a Vd. hace unos meses con un
camión (Frigo 8 toneladas) por la
calle Mayor. Eso nos pasa a noso-
tros casi cada día.

SORRE EL BASQUET
Sr. Director:
Es preciso que salga en defensa

de mi amigo Pere Mayol contra lo
que de él dice injustamente Johmy

Faccio». Lo que pasa en reali-
dad —y que yo he presenciado mu-
chas- veces— es que a la hora en
que el Club Joan Capó tiene la
pista reservada para el entreno de
sus equipos federados hay un grupo
de jovencitos que practican tiros,
corren, se pelean, etc. a los que el
preparador les ruega una y otra vez
que abandonen la pista para poder
iniciar el entreno. Pero habitual-
mente se hacen el sordo total y el
bueno de entrenador, a fuerza de
pedir y suplicar infructuosamente,
llega a perder la paciencia y acaba
por levantar la voz, muy a pesar
suyo.

Lo que debiera haber pensado y
dicho el referido comunicante es
que aquí faltan más pistas de bas-
ket ,como alguien, con mucha ra-
zón, ya ha apuntado recientemente
en estas mismas páginas.

Rosibasic

Una derrota...
(Viene de la página 1)

M. Angel, R. Juan y Fiol.
Hay que hacer un ruego a la afi-

ción de cara a la permanencia.
Mañana domingo recibimos al HOS-
PITALET. Hay que ir, animar...
¡Animo Felanitx!

Sebastián Artigues
desplazado a IBIZA

COMENTARIO AL MARGEN

Hay crisis. El fútbol felanitxer
atraviesa horas bajas. Natural. Han
pasado unos arios de euforia, de
alegrías, tensiones, situaciones casi
irrepetibles... Ahora han llegado las
«vacas flacas». La rutina. No hay
emoción. No es posible ascender.
La única preocupación es el no des-
cender. Pero ya casi no importa.
Nadie —la total mayoría— se de-
sentiende del equipo felanitxer. To-
dos se disculpan, dicen que las
entradas son caras para ver esta
clase de fútbol, pero nadie hace na-
da para mejorarlo... Sólo los que
por desgracia están metidos dentro
y... tienen que rascarse el bolsillo.

Aquí somos del Barça, del Ma-
drid, algunos «sospechosos» del Bil-
bao y del Atco. de Madrid. Que no
se enfade nadie, ya me entienden,
porque hay sólo dos equipos. Hay
indudablemente buenos hinchas del
Bilbao y del Atco., pero no son tan-
tos. Sin embargo todo's van al fút-
bol a Manacor, lo que me parece
bien, y pagan mil pelas. Allí, excep-
tuando algunos partidos como el
del domingo pasado, son igual de

malos que los de aquí.
Así 'nos luce el pelo. Lo nuestro

ya no vale nada.
Ser del Mallorca, del Manacor o

del Poblense me parece estupendo.
Ser hincha de los equipos de la
península, me parece sencillamente
absurdo, porque ella nos queda le-
jos, hay mucha agua, por enmedio.

Riquelme

JUVENILES
FELANITX," 1 - ESPAÑA, 2

MAL RESULTADO

Los ljuveniles merengues siguen
bajando enteros. No son los mis-
mos de los inicios de la temporada.

Como nota diremos que se están
tomando medidas. APONTE es el
nuevo fichaje del equipo.

INFANTILES

J. SALLISTA, 1 - FELANITX, 2
VICTORIA MERECIDA

Nuestros infantiles se apuntaron

una buena victoria en Inca, con go-
les de Beas y Oliver.

PARTIDOS EN RES TORRENTO»
PARA ESTE FIN DE SEMANA

INFANTILES
Sábado a las 16 horas:

FELANITX - SAN JAIME

TERCERA DIVISION
Domingo 15'45 horas:

FELANITX - HOSPITALET I. B.
Nota: El jugador infantil LUCIA-

NO ha sido apartado del equipo por
indisciplina deportiva.

ilepollies
casca:mines
COCA DE DARRERS DIES

Ingredients: 3 ensaimades crues,
300 gr. de sucre, 300 gr. de patata
vella, 200 gr. de saïm, 400 gr. de
farina, 4 ous, mig tassó de llet.

Preparació: Bulliu les patates amb
Ia pell i després de pelades passau-
les pel passa-pures i afegiu-les a
tots els altres ingredients. Pastatt-
ho bé, com més millor i deixau-ho
tovar. Quan sigui tou, tornau-ho
pastar una bona estona i aplanau-
ho dins una Ilauna amb voreres,
untada de saïm. La pasta queda
clareta. A damunt tant si pot posar
trossos de sobrassada com codo-
nyat o les dues coses. Quan la tre-
gueu del forn, que ha d'ésser mo-
derat, ensucrau-la.

Nota: Si fa molt de fred afegiu
a la pasta un trosset de llevadura.

'0'01	0' .9,770

mercado nacional de

ocasión 

Nuestro Mercado Nacional de
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.

OFERTA DE LA SEMAN".

Pena tilt R-5 TL PM-Y
	11

	
1111 Turbo PM-AC
11-14 GTI., PM-U

6 PM-(;
Tal bot Sa tuba PM-Z

»	 PM-Y
	» 	 Horizón Diesel PM-Y

PM-Y
Seat Panda PM-Y
Ford Fiesta PM -Y

PM-V1T
Sa hados y domi ngos a bierto

por las marianas.
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SEGUNDA REGIONAL

PUIGPUNYENT, 1 - CA'S CONCOS, 2
IMPORTANTISIMA VICTORIA

El equipo de Sacares consiguió
ante el Puigpunyent una victoria de
suma importancia. Equipo, que ali-

--daba parejo en la clasificación, al
que deja distanciado. Un resultado
que promete la permanencia del
Ca's Concos en 2.a regional.

S'HORTA, O - ALGAIDA, 1
ESTA VEZ FALLO LA SUERTE

El S'Horta, que consiguió doble-
gar al Cala d'Or, no pudo con el
potente Algaida, que a principios de
temporada luchaba por el ascenso.




