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Ia rodellaUnas paraules enter  a Nadal
Benvolguts amics tots, naturals o I esidents, a Felanitx:
Entorn de Nadal, el dia 26 farà, si Déu vol, dos mesos que estic entre

vosaltres; dos mesos per a dir veritat densos i plens de vivències; dos
mesos durant E Is quals, m'heu omplert gratament el meu cor de confiden-
cies i anhels, de preocupacions i desigs Confidencies totes elles rebudes
dels meus germans preveres, de les germanes religioses, dels pares i cate-
quistes, deis joves i dels nins. Jo no puc més que agrair-vos profundament
les deferències que heu tingut envers de mi i del que intent, des de la
meya pobre vida, fer-vos present a cada momerii, a cada circumstancia,
a cada situació de la vostra vida. En grup i personalment m'heu fet
avinent la vostra vida i no vos vull amagar que tot,  gràcies a la nostra
mare Maria, m'ha arribat al cap i al cor i que l'he eixicat a Déu dins
l'oració i dedicació responsable de cada dia.

Són dos rnesos, en certa manera, de lluna de mel que vos agraesc
profundament i sincerarnent; agraïment profund perquè m'heu acollit
dins els vostres cors i dins els vostres mitjans de comunicació escrits,
parlats i visualitzats; perquè m'heu acollit dins les vostres cases i dins
les vostres escoles, dins els vostres tallers i dins els vostres carrers,
dins les vostres places i dins els vostres temples i dins les vostres insti-
tucions. Gracie. a tots i per a tot i perdonau-me les mancances que heu
pogut trobar tris mi, no són de Déu, sinó ben meves, desgraciadament.

Permeteu-ne dos mots de paraula més entorn de Nadal i de cara a
un futur que sempre sera més normalitzat i a vegades fosc, de cada dia.

Avui, que tant es parla de l'avortament, dins certs mitjans de comu-
nicació, imaginau-vos per un moment que Maria Santíssima hagués clogut
les seves entrar yes a l'acció divina i n-3 hagués volgut donar-nos, compar-
tir amb tots nosaltres el Sant Fruit Beneït del seu ventre: Jesús. Que
hagués estat de tots nosaltres, aperduats dins els revesos, malalties i con-
tratemps d'aquest món?, i sense perspectives de present ni de futur, i de
l'altre món que? Mares estimades, no ens negueu el fruit dels vostres
ventres; no ens negueu ni la presencia ni les vides irrepetibles dels vos-
tres fills enmig de nosaltres, perquè cada ser que Déu crida a l'existència
es una vertadera crida d'amor, per part de Déu, per fer arribar vida als
altres, encara que sia tarada, cridada és a la plenitud.

Amics no ens neguem els uns als altres aquesta vida Déu ens
acosta; no la visquem egoísticament, capritxosament . Sapiguem compar-
tir les nostres existències amb els altres. Perque Nadal, estimats amics,
és compartir, és tot un compartir de D4i amb nosaltres la seva existencia
i presencia, sapiguem compartir tamIZ nosaltres, amb la  força del seu
Esperit, el terr ps, els doblers, els sabers, les gràcies, l'alegria, el pa,
l'acceptació salvadora de les contrarietats de la vida, la nostra joventut
o la nostra vellesa. Nadal, amics, és tot això i molt més.

També, finalment, amics vos deman que compartiguem especialment,
tots els qui pogueu, la vostra presencia, la vostra veu i el vostre cor amb
Déu i amb els altres a les CELEBRACIONS penitencials, a les misses
Nadalenques, a les taules familiars, a la vetla de cap d'any, als llits dels
nostres malalts, a les cases dels més pobres i necessitats, a les tendres,
alegres o problematitzades vides dels nostres allots i joves.

Perquè Nadal es compartir, celebrem tots, germans, un Bon Nadal.

Molts anys.

Felanitx, desembre, 1986.

Miguel Serra Llodra

Fundaci6 Mn. Cnsme Bauph
Felanitx

Diumenge dia 28 de desembre, a les 9'30 del vespre, a l'audi-
tori de la Casa Municipal de Cultura, el Doctor JOSEP A. GRI-
MALT GOM ILA, professor de la Universitat de les Illes Balears,
impartirà una conferencia sobre el tema:

L'OERA RONDALLISTICA DE MOSSËN ALCOVER
Tots hi sou convidats.
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La Casa de Cultura com a punt
de partida

Ara que ja tenim Casa de Cultu-
ra, i que el resultat de les obres ha
rebut una aprovació total per part
de la gent de Felanitx i d'altres de
fora, pertoca plantejar d'una mane-
ra seriosa de quina manera l'hem
d'aprofitar i quin suc li podem treu-
re. Hem dit i es sabut de tothom
(qualsevol ho pot veure) que la rea-
lització ha costat uns doblers. No
es que planguem la despesa, però
no constituirà una inversió profito-
sa si ara no la feim rendir en la
mesura de les seves possibilitats. A
propòsit del tema, avui volem fer
una partida de reflexions.

La primera de totes es que la
Casa de Cultura ha d'esser de tot el
poble. Això vol dir que ha d'estar
a la disposició de qualsevol entitat
felanitxera que tenga una iniciativa
a la qual l'edifici puga servir de
marc idoni, preses, això sí, totes les
mesures encaminades a assegurar
un lis adequat i una perfecta con-
servació.

Com a complement, el nostre con-
sistori s'hauria de proposar de fer,
a través de la Casa de Cultura, una
bona tasca de dinamització cultural.
Per trist que sia, hem de reconèixer
que les entitats felanitxeres de ca-
Meter estrictament cultural no pas-
sen per un bon moment ni d'un tros
enfora. Basti recordar-ne una, de
tanta tradició i brillant historial com
el Centre d'Art i Cultura, que va
desaparèixer. Amb aixe, no ignoram
certes manifestacions molt estima-
bles que així mateix se produeixen
entre nosaltres; singularment l'acti-
vitat musical, que mereix reconèixer
i valorar. Però la vida cultural d'un
poble no s'esgota en la música i per
això insistim que el con junt no pas-
sa per un moment afortunat. Es
més, pensam que la nostra ciutat,
que antany se va destacar entre les
altres de Mallorca per la seva in-
quietud cultural, ha perdut la fua i
més aviat ens troban en un punt
mort, una inercia que costara un es-
forç si la volem rompre. I aquest
esforç l'hauria de propiciar i esti-
mular l'Ajuntament, a través d'un
patronat o de qualsevol altra fór-
mula escaient.

Com es natural, la conservació i
funcionament de la Casa de Cultu-
ra i aquest pla de promoció cultu-
ral, generaran unes despeses. Per -6
justament ara, quan l'Ajuntament
s'haurà de plantejar la distribució

del nou pressupost, és l'hora opor-
tuna de recordar-ho i tenir-ho ben
present. No oblidem que, a la Casa
de Cultura, hi quedara instaHat l'ar-
xiu històric, que ja hi hauria d'es-
ser. (Quina llàstima que el dia de
la inauguració, no hi fos ja deguda-
ment coHocat perquè els visitants
l'hi haguessin pogut veure!). Tamb6
es urgent pensar de crear la biblio-
teca municipal, on hauria de trobar
lloc el llegat que va fer al poble
Mossèn Bartomeu Barceló.

Si es la sala d'exposicions, no ha
d'estar un any més tancada. I no
hem d'esperar que qualcú se deci-
desea a dur-hi coses. L'activitat des-
plegada fa uns anys per la Funda-
ció Bauca per donar a conèixer el
nostre patrimoni artístic hauria de
tenir la deguda continuïtat.

Com vostes veuen, hi ha molt de
camp per c5rrer. Les limitacions
d'espai només ens permeten insinuar
la conveniencia d'establir un pla de
collaboració amb altres entitats
illenques, com l'Ajuntament de Ciu-
tat, la Universitat, la Conselleria de
Cultura, per no dir més que uns
exemples. Pirob�cnic
n•n	

Avui es clouen eis
actes commemoratius
del Centenari

Avui vespre se celebrara la cloen-
da dels actes commemoratius del
Centenari de la proclamació de Fe-
lanitx com a Ciutat, que consistira
en una gran revetla popular a la
placa de Sa Font.

Sota l'organització de s'Estol d'Es
Gerricó, s'enllestirà un ball de bot
per a tothom, amb el concurs dels
conjunts SIS-SOM, ESCLAFITS I
CASTENYETES d'Artà i del mateix
ESTOL.

Hi haura foc per torrar i, supo-
sam, que pitança per acostar als ca-
lius. Déu vulgui que el temps sia
propici i la vetlada resulti grata.

L'horabaixa haura quedat inaugu-
rada, a la Casa de Cultura, una ex-
posició de llibres, periòdics i altres
impresos «Cent anys d'història».
1=10n11111111111•nn•n

MOLTS ANYS
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CLEANSING PROGRAM
Un programa de limpieca

de la linea Suractit.
para citando sir piel

necesita algo mas que
grandes plOille,is

pis rita rvi Ir. 1 as

Durante estos días, nuestro concesionario tendrá
preparado este tamaño -orueba de obsequio para Vd.

;Pase a recogerlo!, por la compra de productos

/ANCASTER

L'EXCEL. L ENTISSI NI A SENYORA

Illontserpat Munid-iota Triniet
COMTESSA DE GODÓ

va morir a Barcelona, el dia 30 de novembre de. 1986, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

Al cel ski

La missa que se celebram à dissabte dia 27 de desembre, a la parròquia del Carme de Porto-
colom, a les 6'30 del capvespre, será en sufragi de la seva Anima,

FELANITX

SANTORAL

Diu. 21 St. Pere Canisi
Dill. 22 St. Honorat
Dim. 23 St. Joan de Kety
Dim. 24 St. Társila
Dij. 25 Nadal del Senyor
Div. 26 St. Esteve
Dis. 27 St. Joan, ap. i ev.

LLUNA

Quart minvant dia 24

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes
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.

Felimitx - Portocolom: A les 9
i 17,30 h. Diumenges a les 9,
12,30 i 17,30.

Portocolom - Felanitx: A les
9,30 118 h. Diumenges a les 9,30,
13 i 18,15.

Felanitx - Cala Murada: A les
8,30 i 12,30 h.

Cala Murada - Felanitx: 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:
Gayb,-Melis

Dilluns:	 Miguel-Nadal
Dimarts:	 Jaume Rotger
Dimecres:	 C. Ticoulat.
Dijous:	 Francesc Piña
Divendres:	 Gaya-Melis

TELEFONS D'INTERtS
Policia Municipal	 580051
Ajuntament (sols urgencies)
582200
Funeraria	 580448 - 581144
Ambulimcies

581715 • 580051 - 580080
Servei medie d'urgències 580254
Guttrdia Civil	 580090
Bombers	 581717
Servei de grua:
De dia 581385. Nit 554550

Ajuntament
de Felanitx

EXTRACTO DE ACUERDOS
DE LA COMISION

DE GOBIERNO

La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 27, tomó los siguien-
tes acuerdos; con la asistencia de
todos sus miembros:

Se aprobó el acta de la sesión
anterior.

Se denegó la solicitud de licencia
para la instalación de un bar en la
carretera de Porto Colom, esquina
Bellpuig.

Se acordó solicitar del C.I.M. las
bases para la provisión de plazas
para la Biblioteca Municipal.

Se acordó adquirir el Apéndice, a
imprimir, del «Nuevo Diccionario
Aranzadi».

Se aprobó la Certificación 1-A de
Ia Red de Alcantarillado y Estación
Depuradora de Cala Ferrera.

Se aprobó la Certificación única
de la ampliación de potencia del
Centro de E.G.B. de Porto Colom.

Se dio cuenta del escrito de la
Cruz Roja sobre celebración de un
curso de socorrismo en la localidad.

Se acordó realizar pequeñas me-
jetas en el nuevo matadero muni-
cipal, según informe del Director
de las obras.

Se dio cuenta del informe del
Director de las obras del Matadero
sobre deficiencias observadas en el
Matadero imputables al contratista,
acordándose notificar a éste para
que las subsane.

Se dio lectura a una relación de
deficiencias observadas en el Cole-
gio Juan Capó, acordándose facultar
a D. Pedro J. Batle para que adopte
Ias decisiones oportunas.

Se denegó la solicitud de Lesever,
S. A. interesando permiso para efec-
tuar servicios funerarios en este
Municipio.

Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
a D. Antonio Mas Caldentey, a
D. Gabriel Adrover Rigo, a D. Jaime
Obrador Servera, a D. Jaime Bor-
doy Barceló, a D. Bernardo Obrador
Artigues, a D.a Catalina Miró Valls,
a D. Gabriel Bennásar Pascual, a
D.a Francisca Monserrat Barceló.

Se concedieron cuatro nuevos pla-

zos para terminación de obras auto-
rizadas.

Se acordó proponer al Pleno de
Ia Corporación la aprobación del
Proyecto de «Pabellón Polideportivo
Municipal» y la construcción de la
primera fase del mismo.

Se dio cuenta del escrito del Go-
vern Balear comunicando la resci-
sión. del contrato con el Equipo
redactor del PGOU. Se acordó soli-
citar una subvención 3.500.000 Pts.
para los trabajos de subsanación de
deficiencias detectadas por la Comi-
sión PrOvincial de Urbanismo en la
Revisión del Plan General.

Fuera de,1 Orden del Día y tras la
preceptiva declaración de urgencia,
por unanimidad se acordó aceptar
Ia oferta de INSALUD sobre extrac-
ción de muestras de sangre.

Por último, y tras ser declarado
de urgencia por todos los asistentes,
por unanimidad se acordó dar la

bienvenida al nuevo Rector de la
Parroquia de Sant Miguel D. Mi-
guel Serra Llodrá y agradecer a su
antecesor D. Bartolome Miguel Díez
su labor al frente de la Iglesia
Parroquial en beneficio del pueblo
y sus buenas relaciones con este
Ayuntamiento.

Felanitx, a 5 de noviembre 1915.
El Secretario

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde

Pedro Mes quida Obrador

VENDO FURGONETA Citroen 2CV
PM-A con revisión pasada.
In f.: Tel. 580019

DESAPARECIDA Bici hiela
«Crosetta», color rojo anaranjado
Se gratiticani su devolución.

INFORMES: EN ESTA ADMON.
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Próxima inauguració

Rellotgeria SA PLAÇA
Plaga de la Constitueid, 11 - FELátliTX

Avui dissabte dia 20, a partir de les 6

del capvespre

Tots hi quedau convidats

ICIE E FELANITX w 581231 

Viernes 19 y I;ábado 20 a las 9. Domingo 21 desde las 3

Entorn de la Catequesi - I
Són molts els recursos que el mit-

jans de comun - cació posen al nostre
abast per tal que la catequesi, així
corn també les classes de religió
acompleixin els seus objectius:
transmetre el més fidelment possi-
ble el missatge de la Bona Nova de
Jesucrist, aconseguir una fecunda
síntesi fe-cultura, etc. Aquests mit-
jans que la riostra epoca ens sub-
ministra poden esser molt útils:
possibilitar que la Paraula tengui
un major ressO dins el cor de cada
membre dels distints grups, facilitar
un clima propici de concentració de
cara a la pregaria o a la introspec-
ció dins un mateix, potenciar el sen-
tit de festa i d'una major sensibili-
tat artística i c:ontemplativa

Certament 65 molt variat el mate-
rial audiovisual (cintes de cassette,
diapositivas, discos, fotografies, foto-
paraula, foto-problema, cartells,
cançons, vídeo etc.) que les distin-
tes cases come:7cials ofereixen, però,
almanco a la nostra comunitat, és
poc o quasi nul l'ús que se'n fa de
tot aquest instrumental. Potser per

desconeixements dels mitjans, tal
volta per falta d'informació del que
es pot disposar en un moment de-
termina', o per manca de creativita t.
El que cree és que en una época
com la nostra on el regna, de la
imatge i del so són evidents i omni-
presents en el viure de cada dia
(pensem en la televisió, el video, eis
equips estereofònics de gravació i
reproducció) no se pot seguir de cap
manera, sigui per comoditat o per
rutina amb el mateix de fa trenta
anys: un llibre de preparació, un
catequista i res més. Per molt bona
que sigui la preparació feta abans.

Ens manquen ganes i illusions per
tal d'esser creatius, per cercar can-
çons que ajudi al nin a descobrir el
sentit profund de la Paraula, que
arribin al cor i elevin l'esperit. Hem
de trobar gestos simbòlics i a la ve-
gada plens de sentit, hem de fer
accions que concretin i explicitin
de qualque manera allò que la vi-
vencia de la nostra fe ens empeny
a viure (compartir el nostre temps,
l'esperança, l'acció de grades, l'ale-

gria i la festa, el dolor i el sofri-
ment). Poden ser accions senzilles:
un berenar compartint tots els de
tots, vishar un familiar malalt d'un
membre del grup, fcr una pregaria

dc gràcies per un esdeveni-
mem joicis —naixement d'un germà,
restabliment de la salut després
d'una malatia o d'una intervenció
quirúrgica, etc.

Amb això no tract de restar im-
portancia al catequista, tenc ben
dar quin és els seu paper. Ell es,
com diu Demetrium González gel
principal mitja audiovisual de la ca-
tequesi. Audio-visual. Se'l sent i se'l
ven. Ell és testimoni important del
que hem vist i sentit. Ell pot ajudar
a que Jesús s'audiovisualitzi. A fer
que la Paraula es faci imatge i que
quedem dispensats de posar els mit-
jans necessaris que ens brinda la
nostra societat per tal que el missat-
ge arribi i cali mes profundament
en els nostres grups parroquials.

No oblidem que l'home no disposa
d'un únic sentit: l'oïda, sinó que en-
demés es portador de cinc canals
que el relacionen amb el món i que
fan possible que el que esta fora
arribi al seu interior. Cal dones po-
tenciar els altres sentits per tal que
així sigui el missatge rebut en ple-
nitud a través dels distints canals i
assolir-lo viscut, encarnat Inés ple-
nament per l'home sencer.

Biel Garrovi

ELECTRO-FRED
F. Contreras

Empresa Autorizada por el M. de
I. N.° 267

Instalaciones eléctricas e
industriales.
Pararrayos y Alarmas.

Reparación en general de:

Cámaras frigoríficas, vitrinas,
conservadoras, refrigeradores
de leche.

Aire acondicionado.

--Servicio permanente.

Jaime I, 1, Zavellá, 14 - Tel. 580340
FELANITX

Necesito aprendiz electricista
con titulo profesional.

SAUJI MN EAL
JUGUETES

Ara ja estam gairebé a les vacan-
ces escolars de Nadal, a les quals
els infants deixen d'anar a l'escola
durant quinze dies i poden jugar
a les totes, sense cansar-se gaire,
més be al contrari, quan més ju-
guen mes empenta agafen.

Pels infants les festes de Nadal
culminen la Nit dels Reis Màgics
d'Orient, personatges que els por-
taran les seves juguetes preferides.
El dia de Reis, es dia d'alegria i

L'important es que el re-
gal que clisfruti l'infant sia alió que
realment vol, no el que eis pares
volen. Se sap que molts de pares
regalen als seus fills el que voldrien
per a ells, i no el que aquests
demanen.

Donçs, es importantíssim que els
infants siguin els responsables de
l'elecció de la jugueta, s'ha de rega-
lar el que el nin vol, ansia i desitja.
Evidentment sempre segons les dis-
ponibilitats econòmiques familiars.

Per altre part no hem de poten-
ciar les juguetes bel-ligues o agressi-
ves, els infants a través de la tele-
visió reben alts continguts de vio-
lencia, que no convé reforçar amb
juguetes. No hem de potenciar un
aspecte tant negatiu com la vio-
lència.

Unes juguetes tal volta un poc
oblidades i que no estaria de Inés
que els infants disfrutassin, són les
juguetes educatives i didàctiques.
Tota una casta de juguetes que re-
forcen el llenguatge, el raonament,
el pensament, la capacitat de rela-
ció, etc.

Són tota una serie de jocs que
convé que l'infant també tengui
dins la seva capsa o cambra de
juguetes.

Es adequat combinar aquestes ju-
guetes didàctiques —que ensenyen
coses o reforcen aprenentatges es-
colars—, amb les juguetes típiques,
amb les quals el nin disfruta i dis-
para la seva fructífera imaginació.
Cal combinar-les. De tota manera
les juguetes són per a l'esplai dels
nins.

Per consultes i suggerencies diri-
gir-se a la redacció del Setmanari
Felanitx.

Bernat Calafat, Psicòleg

Sábado 27 a las 9 y domingo 28 desde las 3 tarde

MAX1E
De complemen to

LOS CAZAFANTASMAS

Viernes 1 desde las 3. Días 2 y 3 a las 9. Domingo 4 desde las 3

LOS ROM PECOCOS

ARAN» - ilESENFUNDA
con Kirk Douglas y James Coburn

Pescados Angela
C. Sta. María, 25—Porto-Colom

Les desea felices fiestas

y les comunica que dispondrá de

Pescados y mariscos frescos
Para sus consultas y encargos, Ilámentis

al Tel. 575782
o

Abierto todos los días (lunes 22 inclusive)

CRIMEN EN FAMILIA
Basada en hechos reales sobre la dulce Neus.

Ia obra más liverlida del cine actual

Simpático caradura
Días de Navidad y 2.° tiesta desde las 3 tarde.

TEN WOLF MO)
Juntamente con
	 ROCKY Ill



ALTA PELUQUERIA FEMENINA Y MASCULINA •

Les des-n FELIZ NAVIDAD y PROSPERO AÑO
NUEVO.
Los lunes 22 y 29 permanecerá abierto.
Horario: De 10 de la mañana a 8 de la tarde.
No cerrarnos al mediodía.

Tundas Abs i
Carnic .aria MARI CARMEN

Mercal Municipal. Tel. 582102

Vos desitjam BON NADAL, FELIQ 1987

Les carns més exquisides per a la
seva taula

Gran assortit de Fiambres MORTE
¡ I tot a molt bon preu !

¡ Molts d'anys !
PIIMIn11111,

GA OLI ERA DE PORTO COLO
Comunica a su clientela que ya dispone de GASOLEO A para

automoción, además de los siguientes productos:

GASOLINA	 97	 i. o.	 SUPER

GASOLINA	 92	I. o.	 NORMAL

y en el muelle para embarcaciones:

GASOLEO A	 para las de recreo
GASOLEO B	 para las de pesca y profesionales.

Les desea unas felices fiestas de Navidad
y un próspero año nuevo.

4
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Ia pau de Déu aFelanitx, a l'edat de
88 anys i després de rebre els sants
sagraments, D .a Catalina Maimó Ar-
tigues, Vda. de Mas. Descansi en
pau.

Reiteram la nostra condolencia a
les seves filles D.. Francisca, D.. An-
tònia i D.. Catalina, fills polítics i
als altres familiars.

A les 9 Matines, Sibilla i Missa can-
tada.

ESGLÉSIA DE ST. ALFONS
Dimecres dia 24, a les 9'30 del ves-

pre començarà la solemne Vigilia de
Nadal, que presidira el P. Antoni
Oliver Monserrat, Teatí. Sermú de la
Calenda pel nin Antoni Xavier Mon-
serrat. Entrada dels pastors i lectu-
res. Cant de la Sibilla per la nina
Maria Tejedor Mestre. Homilia pel
P. Oliver, ofertori i adoració dels
pastors. El Cor del Collegi de Sant
Alfons tendrá cura deis cants.

La Comunitat de Pares Teatins vos
conviden a aquesta celebració de la
nit de Nadal i vos desitja a tots
unes bones festes.

Molts anys.

VIGÍLIA DE FI D'ANY
Dia 31, a les 9'30 del vespre, a la

capella de les monges de la Caritat,

vetla eucarística de final d'any i

Missa. S'hi convida a tots els fi-

dels.

Nova junta de L'AA. PP. de l'Institut
El passat dia 29 d'octubre va que-

dar constituida la nova Junta cie l'As-
sociació de Pares de l'Institut, una
vegada elegits els membres que s'hi
han integrat en substitució dels que
estatutariament havien de cessar.
Esta formada de la forma següent:

President: Cristòfol Monserrat Va-
quer (Felanitx).

Vice-president: Bartomeu Prohens
Noguera (Campos).

Secretari: Guillem Obrador Ar-
nau (Felanitx).

Vice-secretaria: Margalida Rigo
Rigo (Santanyí).

Tresorer: Miguel Artigues Huguet
(Felanitx).

Vocals: Gabriel Bordoy Valens,
Andreu Capó Martorell, Francesc So-
ler Manresa, Miguel Xamena Orfí i
Jaume ,Valens Pou (de Felanitx);
Jaume Burguera Rigo de Ses Sali-
nes; Bartomeu Barceló Picornell i
Joan Pan:6 Illueca de Porreres; Vi-
centa Plajebrer de Campos; Mar-
galida Ripoll Rigo i Maria Rigo Bo-
net d'Alqueria Blanca i Joan Man-
resa Oliver de S'Horta.

També quedaren formades les co-
missions de Menjador, Transports,
Estudis i'Esports.

Homenatge a l'ex-director de
l'Institut Guillem Obrador

El divendres d'aquesta setmana,
havia dé tenir lloc l'Institut de
Batxillerat, 'un acte d'homenatge i
acomiadament, al que fins a final
del curs passat i per espai de tretze
anys ha estat director del centre,
Guillent Obrador Arnau. Estava
anunciada la presencia a l'acte de
les Autoritats Acadèmiques provin-
c;als.

Al mateix temps s'havia d'acomia-
dar el recentment jubilat ordenança
Josep Miguel Oliver.

A la propera edició donarem
informació d'aquest acte.,	 ,

Jaume Canet exposa els seus
Ferros

Drveridres dia Di, al local de baix
de la Rectoria, En Jaume Canet,
presenta una mostra del seu art sota
el lema «Ferros davall l'església».
S'inaugurará a les 8 del capvespre.

Benjamin Smith a «Sa Nostra»
El proper dissabte dia 27, sera

inaugurada una exposició de l'agua-
rellista Benjamin Smith a la sala
d'art de la Caixa de Balears «Sa
Nostra».

Un any mes —gairebé no falta
mai a la seva cita anual amb el pú-
blic felanitxer—, aquest excellent
pintor anglès ens mostrara la seva
darrera producció artística, que
presenta en aquesta ocasió sota l'in-
dicatiu de «Nuevas pinturas con el
tema "Luz"».

La mostra restara muntada fins
el dimarts dia 6 de gener.

Jesús Camargo;•exposa a la
• Casa de Cultura

Dels dies 3 al 18 de gener, el

pintor Jesús P. Camargo presenta
una mostra de pintura a les sales
de la Casa Municipal de Cultura.

Aquest pintor, installat des de fa
molts anys a Cala Figuera, ha expo-
sat reiteradament a Felanitx des
de que l'any 1976 ho fes per pri-
mera vegada, precisament a la Casa
de Cutura.

La seva obra, on sol predominar
el paisatge, es caracteritza per una
frescura i espontaneitat que la fan
força suggestiva.

Llar de la 3a. Edat
ACTIVITATS SOCIO-CULTURALS

Sarsuela al Teatre Principal.
El Consell Insular de Mallorca ha

concedit 240 invitacions per assistir
gratuítament al Teatre Principal de
Palma a la representació de la Sar-
suela «Doña Francisquita». La [un-
ció sera el dia 27 al capvespre. La
llista d'inscripció s'obrirà el dilluns
dia 22 a les 10'30 del mati.

Festa despedida de l'any.
El dimarts dia 30 a les 5 del cap-

vespre actuació del Cor infantil del
Collegi Joan Capó. Seguidament i
patrocinat per LA CAIXA, actuació
del Grup SIS SOM.

Per acabar es serviran unes pas-
tes i una copa de Cava.

vida social
PET ICIÓ

Dimarts passat, per D. Juan Ro-
berto Seminario Rodríguez i esposa
D .a Luisa Reario de la Piedra i pel
seu fill Alexandre, fou demanada
per casar a D. Raimundo Muelas
Obrador i esposa D.a Catalina Mas
Riera, la seva filla Maria.

Les noces se celebraran dins poc
temps.

NECROLÓGICA
Dia 9 d'aquest mes descansa en

Sudó Refigiosa
VIGILIA DE NADAL

PARROQUIA DE SANT MIQUEL
Dimecres dia 24. Se suprimeix la

missa de les vuit del vespre. A les
9'30 Matines de Nadal, lectures, ser-
mó de la Calenda, Sibilla, represen-
tació d'un Betlem vivent i a conti-
nuació Missa de Nadal.

La collecta de les Matines i del
dia de Nadal sera destinada a Ca-
ritas.

ESGLRSIA DE ST. AGUST1
Dimecres dia 24, queda suprimida

la missa de les 7'30 del capvespre.
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Les 24 horas del dia l per l'Ona Mitja, el 648

RADIO NACIONAL, JA EMET DES DE MALLORCA
Les noticies illenques, en català, a les 9'05, de 13 a 14, i a les 6'05

cVoramar», de tres a quatre de l'horabaixa, una finestra oberta per a
un magazine plural

Quan es compleixen els 50 anys,
precisament, de la creació de RNE,
la radio pública i de tots, arriba aquí
aquesta emissora, emetent ja des de
Mallorca, per a totes les illes. El día
15 de desembre s'inaugura el centre
emissor de Marratxí que, en l'OM,
Ona Mitja, en el punt 648 del dial,
permetrà la recepció de la progra-
mació de 24 hores de Radio Nacio-
nal, Radio 1.

Fins en aquest moment els oients
de Radio 1 rebien la programació
de les emissores de Barcelona, Va-
lencia o Múrcia, en unes condicions
d'audició que ara es veuran amplia-
ment millorades per RNE-Balears en
el punt 648. Així també s'ha d'asse-
nyalar que la programació que RNE-
Illes Balears feia en català es tras-
liada de Radio 3 en FM a Radio 1,
es millora en la seva cobertura a
totes les illes i s'amplia. Ara tot el
dia, 24 llores continuades de música,
noticies, entreteniment i servei pú-
blic, sense publicitat des de les ones
de RNE. Els ',ells seguidors de «Ra-
dio Gaceta da los Deportes», «Es-
paña a las 7», «España a las 8», «Las
marianas de Radio 10, «La Tarde de
Todos», «Clásicos Populares» ... te-

IV Premis Periodístics
«Associachi de Premsa Forana»

L'«Associació de Premsa Forana de Mallorca», amb la collaboració
patrocini de La Caixa de Balears «Sa Nostra», convoca el Quart Concurs
Periodístic «Associació de Premsa Forana de Mallorca» amb l'objectiu de
premiar els millors treballs sobre temes d'actualitat a Mallorca. El con-
curs es regira per les següents BASES:

1.a—Els treballs que hi participin estaran escrits en llengua catalana.
2.a—Els treballs s'hauran publicat, dins els terminis fixats en aquesta

convocatória, a qualsevol de les publicacions associades.
3.a—Podran participar-hi tots els collaboradors habituáis de les pu-

blicacions.

4.a—Per poder optar al premi, els treballs s'hauran d'haver publicat
dins els següents terminis: des de dia 1 de maig de 1986 fins, a dia 30
d'abril de 1987.

5.a—Per optar al premi, l'autor del treball per mitja del director de la
publicació on hagi sortit a hum enviara el retall del mateix per triplicat
a nom de l'Associació de Premsa Forana, Carrer Princesa, 24. Sant Joan,
abans del dia 10 de maig del 1987.

6.a—E1 jurat es donara a conèixer en el moment de la concessiti dels
premis i el seu veredicte sera inapellable.

7.a—E1 veredicte es farà públic dins el mes de maig de 1987 . El lloc i
el dia seran comunicats oportunament.

8.a—L'Associació es compromet a publicar els treballs premiats.

9.a—Els premis que s'atorguen són els següents:
Tres premis de 30.000 pessetes cada un.
Un d'ells tendrá un premi d'honor.

10.a—Els participants es comprometen a acceptar aquestes Bases. Els
membres del Jurat resoldran els casos que no hi estiguin prevists.

VENDO COCHERIA en calle Veró- SE TRASPASA TIENDA en calle
nica, 27	 Mateo Obrador, 34.
In f.: Tel. 580381	 Informes: Tel. 581570.

nen ja una gran millora de la recep-
ció, un premi a la seva fidelitat.

D'altra banda els professionals de
RNE a les Illes Balears seguiran
fent feina per a servir tots els espa-
nyols, la vida, la cultura i les noti-
cies illenques, mentre oferiran més
de dues hores diaries, tota la set-
mana, exclussives per a les Illes,  bà-
sicament en la nostra llengua. A les
9 i cinc un primer butlletí de noti-
cies de 5 minuts. A la 1 i fins les 2
«El diari dejes Illes»; primer, amb
Un reportatge-entrevista, després es-
ports i a la una i mitja les noticies.
A las 6'05 del capvespre hi haura un
altre butlletí de noticies illenques. A
primera hora de l'horabaixa, de 3 a
4, «Voramar» és un espai, ampla i
obert, per a tota la vida cultural i
social de la comunitat illenca.

ALQUILO LOCAL planta baja,
apto para oficina o comercio, con
corriente de 125 y 220.
Inf.: Tel. 580247.

VACACIONES FIN DE AÑO
BAHIA DE PALMA

HOTEL PUEBLO
MISION SAN DIEGO S/N

TEL. 261700 - 261712

CALA D'OR
HOTEL PONENT PLAYA

CALA FERRERA
TEL. 657734/5

CREMA DE MARISCOS
- Picatostes Persilados

MEDALLONES DE LANGOSTA
SOBRE PIÑA NATURAL
- Salsa Tirolesa al  Caviar

SO SETE DE NARANJA AL CURAÇAO

COCHINILLO SEGOVIANO AL ASADOR
- Patata Risolada

- Champiñones al jugo

TARTA HELADA AL WHISKY
TURRONES SAN SILVESTRE
LAS UVAS A MEDIANOCHE

COTILLON
CAFE Y LICORES

VINOS: BLANCO
Y TINTO

CARTA DE PLATA BERBERANA
CHAMPAGNE:

FREIXENET CARTA NEVADA

CENA/COTILLON 
NOCHEVIEJA: 

5.00 Pts.

5 DIAS EN 
PENSIO	evej500

N COMPLETA: 12.500 Pts.

(Incluida Cena Nochia)

3 DIAS EN 
PENSION 

COMPLETA 9.
	 Pts.

(Incluida Cena Nochevieja)
IVA Incluido

CREMA DE ALMENDRA TOSTADA
- Crostones 

LANGOSTA AL NATURAL
EN BELLA VISTA
- Hojaldre Relleno

- Tomatito al Celery
SORBETE DE NARANJAS DE SOLLER

LECHONA Y PAVA DE LA ISLA
ASADAS AL HORNO DE LEÑA

- Patató Rostit
- Champiñones  al Vino Rancio

BLOCK HELADO DE AVELLANAS
- DAMA BLANCA

GRAN SURTIDO DE TURRONES
LAS UVAS DE FELANITX

COTILLON
CAFE Y LICORES

VIÑA ESTHVEIRNO(

FREIXENET cA--_ .FIABS(:)MRDIGAAS
CARTAA NEVADA

MESQUIDA)
BLANCO

TINTO FRANJA
CHAMPAGNE:

CENA/COTILLON 
NOCHEVIEJA: 5.000 PM.

5 DIAS EN 
PENSION 

COMPLETA: 11.000 PO.

(Incluida Cena Nochevieja) pf S.

hevieja)
3 DIAS EN 

PENSION 
COMPLETA: 8.500

(Incluida Cena Noc
IVA Incluido

BAILE CON OROUESTA
Fácil Anrcanmento
Segundas consumiciones a precios habituales

• HOTELES BARCELO
LA GARANTIA DEL BUEN SERVICIO

BAILE CON ORQUESTA
Fácil Aparcamiento
Segundas consumiciones a precios habituales



Si vos interessa xerrar millor, heu de saber que...

no es correcte dir:	 convé dir:

• condesa
• surtido
• huelga

Exemples:

• La comtesa assistí a la

• En aquella pastisseria
dolços

• La vaga dels estibadors
mallorquina

• comtesa
• assortiment
• vaga

festa organitzada per l'embaixada

solen tenir un bon assortiment de

provocà greus problemes a l'economia

VIAJES  MANACOR, S.A.
G A T 490

Vuelos Charter	 Billetes Aéreos
Billetes Terrestres	 Billetes Ferrocarril

Pasajes Marítimos, 200 /,, I. y V. 25"/o Rte. , Itt"/„ coche

Viajes organizados Nacionales e Internacionales

Excursiones	 Luna de miel. etc.

Cl. Mayor, 84 - Tel. 580013	 FELANITX (Mallorca)

Novedades 1.4BELIA
Necesita costurera Diplomada

con experiencia

Se necesita Srta. para representa-
ción, con coche.

Trabajo a comisión.

Máximo 30 años

FELANITX

Com era Felanitx quan rebé el títol de Ciutat
Per P. Xamena

Abril, 10.—Mariana domingo de Pasión en la iglesia parroquial habrá
comunión general para los Terciarios de San Francisco. A las 2 de la tarde
principiará el ejercicio de las tres horas de agonía que padeció el Santí-
simo Redentor en la cruz, predicado por D. Miguel Parera. Los sermones
irán alternados con fervorines y piezas de música sacra, concluyendo con
un canto y la adoración de las llagas a toda orquesta.

En la iglesia de San Agustín se celebrará fiesta solemne en obsequio
de la Virgen de los Dolores, predicará D. Gabriel Artigues. Por la tarde,
después de vísperas, se practicará el ejercicio de la soledad de María
con sermón por D. Sebastián Maimó. Jueves; en la iglesia parroquial
principiará la solemne oración de cuarenta horas dedicada a los Dolores
de Nuestra Señora.

Abril, 10.—Para el domingo de Ramos en la imprenta de 0E1 Felani-
gense» de la calle Cuatro Esquinas, 10, se encontrará un variado y elegan-
te surtido dc palmas a precios sumamente económicos. Las hay que hasta
del ínfimo precio de un real de vellón en adelante.

Abril, 17.—A los días primaverales que nos regaló el abril en su
primer zercio, han sucedido otros de desapacible temperatura acompaña-
dos de granizo y heladas que han causado algún dallo a los viñedos de
los lugares más fríos.

Abril, 17.—La plaza de abastos ha vuelto a ser trasladada a la de la
Constitución, a causa de lo adelantadas que se hallan las obras de refor-
ma que se están practicando en la Casa Consistorial.

Abril, 17.—Mariana domingo de RE. mos se verificará en la iglesia
parroquial a las 3 de la tarde el ejercicio del Via-Crucis con la procesión
y sermones de costumbre que dirá D. Miguel Parera.

Lunes a las 8 de la noche, tendrá lugar la primera comunión de niños
con plática y fervorines. Al anochecer, después de rezar el rosario se
hará la meditación de la Pasión del Redentor, alternando los puntos con
escogidos cantos a toda orquesta. Este ejercicio seguirá en los dos días
consecuiivos.

Las funciones del último triduo de Semana Santa se verificarán con
Ia solemnidad de costumbre.

Abril, 24.—En la iglesia parroquial y en la de San Agustín se han cele-
brado las funciones de Semana Santa con la pompa y solemnidad de
costumbre. Ambos templos se vieron llenos de fieles que con fervoroso
respeto asistieron a las augustas ceremonias. Gran número de personas
de todas clases y categorías asistió a las procesiones del jueves y viernes,
guardando el mayor respeto y religiosidad.

Abril, 24 —El mercado de corderos que el juves santo tuvo lugar en
la plaza de la Fuente estuvo muy animado. Presentáronse gran número de
reses que fueron vendidas a precios más bien baratos que caros.

SUPERMERCADOS

LLIL
La mejor oferta de esta Navidad

FELANITX: «Es Convent» y «Ca'n Ribot»
PORTO-COLOM: "Supermercados Picó"
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EASES

El teatre Principal de Palma de
Mallorca, amb el propòsit d'estimu-
lar els artistes pintors i, al mateix
temps, anar creant un patrimoni
artistic i donar relleu al Dia Inter-
nacional del Teatre, juntament amb
altres activitats parelleles, organitza
aquest Primer Certamen entre els
pintors de les Balears o residents,
i institueix els premis següents:

PRIMER PREMI: 500.000,— Ptes
i DIPLOMA.

SEGON PREMI: 100.000,— Ptes.
i DIPLOMA.

El Concurs es regira per les BA-
SES següents:

1) El tema per a concursar en
aquesta primera edició versara so-
bre EL TEATRE en els aspectes
mês amplis i diversos: ambient,
história, esperit, color, etc.

2) Els artistes participants hau-
ran de presentar una única obra
IN EDITA, les mides de la qual
no podran ésser inferiors a 20 F
(73x60) ni super ors a 40 F (100x81)
i emmarcada arnb un simple Instó
que no excedirà de 3 cm. d'ample.

3) Per a poder-les identificar, les
obres se presentaran firmades per
l'autor i acompanyades d'una targe-
ta en la qual s'indicarà el nom, els
11 natges, fotocOpia del D.N.I., el
dernicili, el tel,;.fon i el títol de
l'obra. Els drets d'inscripció seran
de 500,— pessetrs.

4) La data limit d'admissió d'obres
per a concursar finalitzarà dia 10
de febrer de 1937. Les obres s'han
de remetre a la Secretaria del Cer-
tamen situada al Teatre Principal de
Palma, Carrer Navarra, 2-A - 07003
de Palma i oberta d'l 1 a 13 hores.

5) La decisió del Jurat sera ina-
pellabie i es farà pública en el
decurs de l'acte oficial que se cele-
brara amb motiu del DIA INTER-
NACIONAL DEL TEATRE dins la
segona quinzena de marg. Oportu-
nament se'n comunicara la data i
el lloc.

6) Les obres que es presentaran
a aquest Concurs, les seleccionara
un Jurat d'admissió, el mateix que
en decidirà els premis. El jurat el
compondran:

— L'Excm. Sr. JERONI ALBER-
TI PICORNELL, President del Con-
sell Insular de Mallorca, com a
President Honorari.

— El Sr. GASPAR SABATER SER-
RA, en representació de l'Acadèmia
de Belles Arts.

— La Sra. CATALINA CANTARE-
LLAS, Catedràtica d'Art de 1,-;,‘ Uni-
versitat de les Illes Balears.

— Ei Sr. PERE QUETGLAS,
Xam », Pintor.
— El Sr. JOSEP MASCARO PA-

SA RIUS, Critic d'Art del diari «Ba-
leares >>.

— El Sr. VALENTI PUIG, Critic
d'Art del «Diari de Mallorca».

— El Sr. RAFEL PERELLO PA-
R ADELO, Critic d'Art de «Ultima
Hora».

— El Sr. ANTONI SALVA, del
diari «El Dia de Baleares..

— El Sr. SERAF1 GUISCAFRË,
Director Gerent del Teatre Princi-
pal.

Actuara com a Secretaria la
Sra. MATILDE MULET AGÜERA
amb veu i sense vot.

7) El primer premi podrà decla-
rar-se desert.

8) Les obres premiades queda-

ran en propietat del Teatre Princi-
pal a fi de constituir un patrimoni.

9) La Comissió Organitzadora vet-
!ara per la conservació de les obres
exposacks, però no es fa responsa-
ble deis possibles desperfectes que
es puguin produir duran: l'exhibició
o el transport. Les obres remeses
per agência es reexpediran pel ma-
teix maja i a canee de l'autor.

10) Le sobres no seleccionades,
les podran retirar contra presenta-
cié del rebut, els autors o eis seus
delegats, a partir de dia 28 de fe-
brer. En qualsevol cas les obres
que encara estaran depositacles en
el Teatre Principal en data 30 de
juny de l'any esmentat pasaran a
ésser propietat del Patrimoni del
Teatre i s'entendrà que l'autor re-
nuncia als drets que hi ostenta.

11) Durant l'exposició, els autors
o els seus delegats no podran reti-
rar cap de les obres exposades.

12) Amb les obres seleccionades
i premiades, el Teatre Principal
muntarà una exposició perquè el
públic la pugui visitar.

13) La participació en aquest
Concurs suposa la total acceptació
d'aquestes bases, la conformitat
amb la decisió del Jurat i la renún-
cia a qualsevol reclamació. Qualse-
vol cas no previst en aquestes
Bases, el resoldrà la Comissió Orga-
nitzadora i el Jurat mateix.

COQUES DE TORRO

Ingredients: 700 gr. de bessó
metlla cruu, 350 gr. de sucre, dues

llimones, dos ous i canyella a gust.
Neules.

Preparació: Capolau l'ametlla i
mesclau-la amb el sucre, la ratlla-
dura de les dues llimones i el suc
oc les mateixes, posant esment d'in-
corporar-lo poc a poc perquè a ve-
gades, sobre tot si les llimones són
molt madures, es excessiu. Afegiu-
hi la canyella, els dos vermells d'ou
i els blancs pujats a punt de neu
mesclau-ho be perquè quedi ben
uniforme. Ja podeu fer les coques
posant el torró enmig de dues
nc ules.

A ',QUILO LOCA 1,, 100 m2.
aproximadamente- en calle
Quatre Can tons, 7
( Esq uina calle Agua)
ia.: Tel. 5 s03.S1

Primer trincurs de Pintura
patrocinat pel C3i; Insular de Mallorca

SE NECESITA

Ayudante mecánico y
Ayudante planchista

con carnet de 2.a y servicio militar cumplido

Inf.: Tel. 581984 - 85

La C ixa de Pensions
ï el persona! de la sucursal de Felanitx

vos desitgen bones festes de Nadal

venturós 1987

I( "la Caixa"
CAMA DE PENSIONS



BON NADAL
Vos desitjam a tots

des de cada àrea de la nostra activitat

AREA Acco SOCIAL AREA CULTURA AREA ECONOMIA AREA COOPERACIO
O Penonal	 O Cullure 1 Macao,	 ? Foment de l'ind.o la. O OrdenKlo del ‘0111.1

O Accio social	 O Xarxa hiMoreques	 Lomere 1 zumme	 I urb4nikine

O l'input General.	 O Esports.	 o' Agncuinura	 O Pl a d'A o 1 WINVI,

O Hospdal Psiquiilric. 	 O Eseolc, esparti,.	 O 'hunda .	 O Xerta viroa

O I lar de la lonnwt.	 ‘'. Scrvel Je Ptocnod 1

O Lla, dt la Inlancla,	 hain,lo dl,cmils

O I lar deis Ancla,	 1 S311,1twill ( , 1 «TI ISAI ).

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

FELANITX

Avantatge de flavors

lame m-hi! cirCs :lecreztin	 Fe;anitx
JUNTA GENERAL

A LA III TROBADA BALEAR A L'ARGENTINA

Sembla que fos ahir que escrivia la darrera nota al «FELANITX» i a
Felanitx. Ja fa dies que no som a la vila «atnb tota la meya cOrpora» com
deia En Tomeu, el director, i alió no era una despedida, no ho ha de tor-
nar essei- mai, cree jo, si Deu ho vol.

Fins avui, i des de dia 9 d'agost passat es pot dir que he viscut a
Mallorca, perquè malgrat haguessim partit de Sa Roqueta dia 17 de no-
vembre, els que componiem la TROBADA BALEAR érem mallorquins
que dcixavem arrels molt fondes, i per molt que ens allunyasism de «ca
nostra» Mallorca venia amb nosaltres a trobar una vegada més aquesta
altra Mallorca, la de l'enyorança, la dels emigrants que ja quasi no en
queden, la Mallorca deis seus fills argentins que xerren, pensen i senten
en mallorquí.

Aquesta seria la t.n -cs:!ra vegada que En Toni Grimalt se decidiria a
convertir en realitat un somni: «Pel qui no pot anar a Mal orca facem que

•Mallorca vaja on hi ha un mallorquí». Ja ho havíem dit en ocasió de la
•La TROBADA: «Pels «Autocares Grimalt» / de N'Antoni Molirter, / creim
que aniria molt be / que la mar tornas asfalt». La mar no ha tornat as-

però entre Mallorca, San Pedro i Mendoza, hi ha des d'ara un pont
'que paSsa pel puig de Sant Salvador i ens mena al nou santuari que té la
imatge de la Mare de Déu, deguda a la ma d'En Miguel ,Martí Vicens i a
Ia generositat d'En Toni Grimalt, qui sempre esta allá. on faci falta. Ara
no valdran excuses de llunyania si no anam a veure a Nostra Mare de
Déu de Sant Salvador.

I amb aquesta advocació partí de Felanitx la III.A• TROBADA. L'en-
demà ben prestet fou l'arribada a Rio de Janeiro. Tot esta fet a lo gran,
des de la Catedral al Maracana per a jugar a futbol no pocliern deixar
dc pensar amb «Es Torrentó» un poc empegueïts, un .poc incorreguts de
TIO tenir ni un sol Pelé al C.D. Felanitx. Les platges, les illes tropicals, el
luxe dels hotels i residencies davant la miseria de la favela, cris digueren
d'un país on tot va en gros, fins i tot la pobresa. També els cambrers que
tenen un salari minim de 40 dòlars al mes, tant te posen 32 cafes d'un
viatge com te lleven 40 plats de la taula i les se'n duen ami) una ma,
amb un prodigi d'equilibri i força. La majestat del Crist Redcmptor a l'alt
del Corcovado ens diu de la fe del poble que també creu amb all. dei
«malbocf». Els felanitxers que havien sentit parlar de les mulates, ara
que les havien vistes tractaven que els seus ulls no's trobassin amb els
de la pròpia dona ... estas/cm com enlluernats! No n'anomen a cap per no
cremar ningú, però en feia de calor pel Brasil! No era sofridor.

Entrarem a l'Argentina per Catarates  dc l'Iguazú. Tot un espectacle
d'aigües que bailen i boten i es fan polsim a la Gorga del Dimoni. Des de
Ia costa del Brasil es veuen millor els salts d'aigua que en un 60 % estan
de la banda argentina. Aques'a aigua de l'Iguazú al apl  ear-se amb la del
Parana, passaria per davant San Pedro desset dies després, però nosaltres
hi arribaríem a les poques hores d'haver vist la represa d'ltaipú, sis ve-
gades més gran que la d'Assuan i que  retrà 12.600.000 kw d'energia hidro-
electrica (la major del monl administrada pel Brasil i el Paraguay, on al
Port del President Stroessner ens deixa tastar el gust de lo prohibit, el
contraban. Tothom comprava de tot, si servira o no ja ho veurem, amb
aquells preus ningú pot resistir. Es com es casino de l'Hotel Internacio-
nal, les xifres sembla no fossin doblers perà En Tomas tenia sort, ju-
gava fluix i sort d'això.

L'Agrupació Mallorca en ple ens esperava a San Pedro, on la TROBA-
DA fou gran, una festa de carrer com de costum. A la recepció de les
autoritats, seguí l'entrega de la Mare de Deu de Sant Salvador a la parró-
quia on quedara fins que l'entronitzarem a «Sa Barraca». Un sopar amb
intercanvi de «trofeus» entre visitants i visitats, fou seguit d'un especta-
ele de tango i folklore argentí. Trobarem a faltar «S'Esto' d'Es Gerricó»,
però estam segurs que l'an )' que ve sera lo bo.

La sorpresa de Mendoza amb una Casa Balear molt ampla i ben cm-
blanquinada, fou també pels de l'Agrupació Mallorca que ens  pensàvem
,ésser mes que els altres ... Ens guanyaren en tot, pero tot hi ha que
dir-ho allà hi ha dos puntals que son En Vicenç Ferrando i el Dr. Miguel
Lucero Adrover, que amb les seves esposes no deixaren cap detall a Honre.

Tota la gent encapçalada p'En Jaume Bauza Davo, féu tot el que sabia,
podia i mes ... Ens féu sentir que era poc temps el destinat a Mendoza.

A Bones Aires, lo de sempre, tangos, indios vertaders o desfressats, i

carn torrada ... a rebentar. Avui acaba la TROBADA. Recollim els darrers

comentaris: «Ha estat molt bo». «Recomanarem als nostres amics que
s'apuntin per a l'any que ve». Mentre a n'En Toni Moliner ja li bull dins
el cap el programa de la IV. TROBADA BALEAR A L'ARGENTINA i sen-

tim les turbines de l'avió que yola cap a Espanya. Fins prest! dèiem a la
darrera nota. Fins prest i Bones Festes per a tots, afegim ara. Molts
d'anyst.

Miguel Antoni Enginyer

San Pedro, Argentina, 4 de desembre de 1986.

Se convoca a los Sres. Socios a la Junta General Ordinaria,
que se celebrará el domingo día 4 dc enero, a las 3 de la tarde,
en el local social, bajo el siguiente

ORDEN DEL DIA

Lectura del acta anterior.

Extracto de cuentas.

Renovación de cargos directivos (elección de nuevo presidente).

Ruegos y preguntas.

Felanitx, 20 de diciembre de 1986.

La Directiva

NINS i NINES

Moda infantil i juvenil

Costa de Sa Plaça, 12	 Tel. 581821



cine    
Tel. 580111

Viernes 19. sábado 20 a las 9 noche y domingo 21 desde las 3
El más mortífero arte de Oriente está ahora en manos de un americano,
superior a Bruce Lee.

El Guerrero Americano
Y

La mejor Defensa: el Ataque
era un invento muy serio que resultó ser de risa

Jueves 25 y viernes 26 desde las :3 tarde.

Un éxito que todavía está de estreno en Ciudad

Que pasó anoche
Y

8 millones de maneras de morir
Sábado 27 a las 9 noche y doiningo desde las 3

El éxito de risa del afio

3 Solteros y 1 biberón
Y

El devorador del Océano
Próxima semana una película que le dejará huella

COLOR PURPURA

ALQUILO Apartamento y Garaje	 toRmOSA

Apartamento: 2 dormitorios, baño, cocina, salón comedor.

Garaje de unos 120 m2. preparado para taller, con 220 y
380 V. trifásico.

Para informes: Teléfonos 580777 y 575741

FELANITX
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Ja tenim nou equip per acabar
el PGOU

Sr. Director:

Que trobau d'aix6 que m'ha con-
testat aquest baja o bajana, que es
diu A.M.A.?

No ho sap, no, dc que va la pel-
lícula.

Diu que clic bajanades, que mescl
ous amb caragols i que faig refe-
rencies a l'obra de Cervantes sense
to ni so.

Per tant, ii he de contestar que
jo no en tenc le culpa si el seny
arriba a tant pcc.

Diré davant davant, que res més
lluny de la meya intenció, que com-
parar-me, ni d'un bon tros als es-
criptors de bon de veres, que en
les seves obres han emprat metàfo-
res o dobles sentits.

Els lectors mitjanarnent vius ho
varen entendre, pena la Sra. o Sr.
A.M.A. no n'han pescat ni un.

Que voleu que faci? Alla • on no
n'hi ha que no n'hi cerquin.

A més, no veig que pugui tenir
d'extrany fer allusions a fragments
de l'obra de Cervantes, si jo, Sanç
Panxa al qui escric es a D. Quijote,
el qual n'és el protagonista.

El que sería mesclar ous amb ca-
ragols, es que en el mateix cas, fes
comentaris de < Romeo y Julieta»,
per exemple, que no hi te res a
veure.

Deis que som irrespectuós amb el
Senyor Batle perque l'anomen «El
Asfaltador» i a mi me pareix que
tal vegada el qui ens perd el respec-
te es él! que tuda els doblers dels
nostres impostos.

Ja m'agrada, ja, disposar d'uns
carrers ben pavimentats, també tenc
cotxo, el que deman es que quan
asfaltin, no ho facin sobrepassant el
nivell de les aceres i com ja vaig
explicar, quan plou ens entre l'aigo
del carrer a din les cases.

Per això vos demanaria:
Qué vos estimau més? haver de

canviar una roda o un amortigiia-
dor dcl cotxo, o haver de baratar
les cadires de l'aigo-vés de davant,
perque de tant d'estar en emui ten-
guesin les potes podrides, a més, de
tant en tant, hagucsiu d'emblanqui-
nar els baixos de les parets (i no
cont corn estan les portes, persia-
nes i vidrieres).

Pensau que vos passés a ca vos-
tre i triau el més convenient.

Pot pareixer que rn'he molestat
per les critiques rebudes, iclà no,
ben al contrari, 1, os clon les gràcies.
M'agrada, que maldament siguin po-
ques vegades, els fclanitxers ens ma-
nifestem i diguern el que pensem.

P.D. Per a mes informació, un dia
de pluja feis una visita a les cases
dels carrers, d'es Convent, de Cam-
pos i Santueri, així com a tots els
que els travessen Sant Miguel, San-
tanyí i altres.

Atentament. Sanç Panxa

(Retirada de l'edieió anterior)

COSES DES CAPELLA
DES PORT

Dirigimos esta carta al Director
para informar a los pocos que no
cstén enterados, de las últimas de

nuestro «señor» párroco.
Queremos manifestar nuestra más

firme repulsa e indignación hacia
esta persona a la que con3iclerarnos
irresponsable y fanática.

El sábado pasado, dia trece, se
fue con diez niños de excursión
hasta Algaida y de allí al Monaste-
rio de Cura a pie. Entrada la tarde
bajaron hasta Algaida para coger el
autocar de línea que procedía de
Palma. El cura dijo a los dos niños
más mayores que se adelantaran
para preguntar la hora de salida ya
que ni el 'la sabia. Entraron en un
bar para preguntarlo y los demás
junto con el cura cogieron el auto-
car que acababa de llegar, dejando
a los dos niños abandonados en
Algaida. Ni se preocupó de mirar si
estaban todos. Si se lleva veinte
deja a la mitad. El lo sabía y cuan-
dc estuvieron en Felanitx se hizo el
sordo y dijo «Me parece que me
faltan dos».

En fin, cogieron el autocar hasta
Porto Colom y ni siquiera dio aviso
a los padres de los dos niños que
se habían quedado en Algaida, que
ya estaban muy intranquilos. El
«señor» párroco tenía que decir
misa. Lo que no olvidó fue pedir
su billete de autocar gratis.

Otra de las suyas fue en el pasa-
do mes de octubre, cuando se le
«olvidó» el bautizo de un niño y
mientras la familia del niño a bau-
tizar esperaba frente a la iglesia a
que llegara nuestro «señor» párro-
co, él se lo pasaba «pipa» en la
«Fira» de Felanitx y despu dán-
dose un banquete en La Ponderosa.
Los invitados tuvieron que ir a
comer sin bautizar al niño, poste-
riormente fue bautizado en la Pa-
rroquia de S'Horta.

Otro hecho, sólo por citar a unos
pocos: En Lluc cuando perdi tres
niñas llegando él al Monasterio dos
horas antes.

tn el Castillo de Santueri perdió
dos hérmanos, llegando a Porto
Colom en auto stop. En otra excur-
sión un niño se lesionó con con-
moción cerebral. Los demás tuvie-
ron que avisar un camión que
pasaba ya que el «señor» párroco
iba dos kilómetros por delante.
Estas y muchas más son las que se
pueden contar de esta persona tan
irresponsable, que ocuparían todo
el espacio de este semanario. Si
esto es un párroco, que venga Dios
y lo vea.

Familias Adrover y Riera

P.D.: Queremos aprovechar, Sr Di-
rector, el espacio de esta sección,
para agradecer a los señores de
Algaida y a los del Celler de Randa
su generosidad para con los niños
que dejó el Sr. Cura, a los que
recogieron y acogieron con exquisi-
ta amabilidad mientras permanecie-
ron allí.

TENGO CASA PARA ALQUILAR
en C. Rector Planas, 54. Con o sin
muebles.
Inf.: Juevert, 61 - Tels. 580283 y
576039

NECESITO CHICA o CHICO, para
trabajos de Contabilidad con no-
ciones de idiomas.
Inf.: Tel. 580777.

Dilluns passat, a la plenaria extra-
ordinaria, el grup rnajoritari del
nostre Ajuntament intenta de bell
nou aprovar la Compta General del
pressupost de 1985, cosa que no
aconseguí davant l'ofensiva que tor-
na desplegar el grup socialista. Al
llarg de quasi una hora, els repre-
sentants del PSOE enumeraren una
llarga tira de manaments de paga-
ment i de factures, dels quals n'exi-
gien una revisió, al temps que soHi-
citaven una explicació completa en-
torn als ingressos i despeses de les
Verbenes. Com sia que tota aquesta
documentació no estava en aquell
moment a dispossició de l'assem-
blea, el Batle prengué la determina-
ció d'anotar-la per tal de donar-ne
una explicació posterior.

Un altre tema que es tracta i que
s'aprova amb l'abstenció dels socia-
listes, fou la modificació de les ca-
racterístiques d'edificabilitat d'una
zona qualificada com a parc espor-
tiu al costat de les instaHacions
esportives de Sa Mola.

També es dona compte de la res-
cissió, per part del Govern Balear,
del contracte amb l'equip redactor
de la revisió del PGOU i de Yesera
de la Conselleria d'Obres Públiques
entorn a l'habilitació de crèdits per
atorgar una ajuda a l'Ajuntament

per a la contractació d'un nou equip
que subsani les deficiencies de l'es-
mentat Pla. I s'acorda tot seguit la
contractació d'aquest treball amb
els arquitectes Srs. Llobera i Corral
per un cost total de tres milions
i mig de pessetes i en MI termini
de setanta cinc dies. El" regidor
Algaba planteja la converiència de
crear una plaça d'Arquitecte Muni-
cipal, la qual podria assumir una
missió molt eficaç en el seguiment
de la implantació de la nova nor-
mativa del PGOU un cop revisat.

Un tema que esdevingué polemic
fou el de facultar el Batle per a la
recepció d'uns terrenys de Cala
Barbacana. Els socialistes cridaren
l'atenció en el sentit de que, es
tractava d'una operació innecessària
tota vegada que els terrenys que es
pretenia «cedir» són zona de vigi-
lancia.

1 diguem, per últim, que amb
l'anuencia de tots es dona confor-
mitat a la rectificació d'alguns as-
pectes formals dels Estatuts de la
Mancomunitat Sud-Mallorca, arran
del dictamen del Consejo de Estado,
es ratifica la voluntat municipal
d'aprovar aquests estatuts i es dele-
ga en el Batle per constituir la
Junta de Govern.



VENDO CASA semi acabada idos viviendas)
3 o 4 dormitorios y 2 baños cada una

en calle Virgen San Salvador

Informes: Restaurante P1TUFOS Cal Millor
Tel 585606

Restaurante MALLORCA
Paseo Ramón Llull, 21 - Tel. 581631 - FELANITX

Especialidad en platos típicos
mallorquines.

Servicio a la carta en genera!.
MENU DEL DIA.

Los domingos menú especial.

Servimos comidas a domicilio

Luis Enrique Arbulu Crousillat
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Especializado en Jamaica Hospital (1Vueva York) - Instituto Derens (Bamelona) - Hospital Cantonal
(Universidad de Basilea) - Centro Médico Naval (Lima).

Toda clase de serv icios Tocológicos y Ginecológicos
c/ Amargura 1, 4 • 0 - 2A (ascensor) Tel. (971) 55 43 22

va*
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FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,

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

• En el «MARHATON» interna-
cional de CALVIA del pasado do-
mingo, pasado por agua, tres vete-
ranos felanitxers, atletas, dejaron
constancia de su gran preparación.
Me refiero a SEBASTIAN ADRO-
VER (109), VICTORIANO MARTI-
NEZ (200) y ANTONIO BARCELO
(273), consiguieron excelentes,-tiem-
pos, terminando felizmente la difí-
cil prueba que había congregado a
mas de setecientos participantes de
todo el mundo, sólo cuatrocientos
ochenta terminaron la carrera, más
de 42 km.

• NICO que es un hombre de
asombrosa actividad, le da lo mis-
mo jugar un partido de fútbol, que
casarse, o abrir un nuevo bar... Es
ahora el responsable del «PUB-
CRISTAL» conjuntamente con sus
hermanos, los jugadores del C. D.
FELANITX J. MAIMO y JULI. El
artiguo bar se ha visto remozado y
convertido en un «pub» con mucha
marcho. Sonido estéreo, pantalla de
vídeo. Un tipo de local así hacía
falta en nuestra Ciudad. ¡Enhora-
buena, chaval!

• En la inauguración de RADIO
NACIONAL onda media estuvo pre-
Sente TIMONER que fue especial-
mente invitado a la fiesta. Allí se
topó con el «pichichi» MAGDALE-
NO, conversaron, se piropearon con
mutuos elogios y se hicieron amigos.

• El artista Jaume CANET pre-
senta una muestra de su peculiar
arte con el título «FERROS DA-
VALL L'ESGLÊSI A» el 26 de dieiem
bre... ¡fum, turn, turn...!

• TOFOL VADELL es posible que
exponga en MANACOR su «MOS-
TRA CONCEPTUAL EN TRES DI-
MENSIONS». Ya hay contactos pa-
ra que su arte sea itinerante, y
éste podría ser el primer eslabón
del recorrido.

• En el «CINE PRINCIPAL»
una película de acción, el título es
explícito, «LA MEJOR DEFENSA:
EL ATAQUE» y como plato fuerte
«EL GUERRERO AMERICANO»,
película ambientada en Filipinas,
narra como un joven militar tiene
que enfrentarse a un cruel finja
para poder llevarse a su novia.
Acción al cien por cien.

• Se fue, sin despedirse ALFRE-
DO PEREZ ORTIZ, hombre campe-
chano, un auténtico caballero, ani-
mador de elegantes partidas de
dominó, amigo de los amigos, pin-
tor.. , y mejor vecino. Valgan estas
líneas de emocionado recuerdo. Des-
cansa en paz, compañero.

• En la galería palmesaria «4
GATS» los artistas felanitxers PERE
BENNASAR, y BERNAT SANSO

han expuesto sus obras, colectiva-
mente con José Aranda y Biel
March. Una muestra de arte joven,
muy interesante.

• El pasado jueves estábamos
invitados a la entrega los premios
«POPULARS» que patrocina-organi-
za anualmente «RADIO POPULAR»
en el «Rte. Portixol». Ya les conta-
remos.

• CUMPLEN AÑOS ESTA SE-
MANA.—JULES DASIN (74), IRE-
NE DUNNE (82), GEORGE ROY
HILL (63), y JANE FONDA mañana
domingo (49).

• No hay que olvidarse de dar
un garbeo por «DISCO CLASS».
Allí está sonriente PATTI, que no
es de «D'Arbanville», pero es sim-
pática a rabiar. Mientras PEDRO
JOTA HUGUET quiere dejar bien
sentado que también le gusta ver
los «toros desde la barrera» en al-
gunas ocasiones por motivos profe-
sionales y para este fin de semana
¡concursos! Uno de beber cerveza
hasta reventar y otro de contar
chistes. ¡Ya me contarás!

• Los responsable/editores de la
REVISTA felanitxera «RITA» fue-
ren motivo de que la TELEVISION
BALEAR el pasado miércoles les
hiciera una extensa entrevista según
pudimos ver por pequeña pantalla.
Por cierto ya está a punto de salir
el número 5, el especial navidades
fin de ario.

Ah! ¡BON NADAL A TOTS!

JORDI GAVINA

Repassant les pagines del «FELA-
NITX» de l'any 1936, no hi veig cap
menció commemorativa dels cin-
quanta anys de la proclamació de
CIUTAT a la nostra població.

Certament, ens trobàvem dins un
any molt significatiu per tots els es-
panyols; però no deixa j de ser sor-
prenent que aquest Setmanari ten-
gués la boca closa davant un fet
històric local de tanta importancia.

Aquesta mateixa publicació, fa
vint-i-cinc anys, se'n feia eco, així
mateix, amb motiu dels setanta cinc
aniversari. En faré memòria, sois
sigui per deixar-ne constancia dins
aquest any Centenari.

En Guillem Aulet Sastre, publica-
va un extens treball sobre «Felanitx
en 1886»:

—Alegre y bulliciosa, fértil en rea-
lidades, transcurría la vida cotidia-
na en la villa de Felanitx por el año
1886.

—La noticia insólita, turbó el te-
légrafo local, casi recién estrenado...

—Todos los vecinos rivalida ron en
dar brillantez a las improvisarlas
fiestas...

—El domingo 14 de noviembre,
bandas de música alegraron el ama-

necer de la nueva Ciudad y a las 11
de la mañana, acompañaron al Ayun-
tamiento y personas invitadas a la
Iglesia Parroquial, donde se cantó
un solemne Te Deurn...

—En el Teatro del Centro Filar-
mónico, una compañía de Zarzuela,
que venía actuando desde el mes de
Septiembre, puso en escena «Mari-
na», para ayudar a dar brillantez a
la jornada...

—La prensa isleña, unánime, re-
cogió en sus páginas, la noticia y se
apresuró en felicitar efusivamente a
Felanitx...

—En la vida pública, cabe desta-
car la visita que realizara a la po-
blación D. Antonio Maura. No es po-
sible pasar por alto el interés que
demostró tan insigne político por
todo lo referente a Felanitx. 81 fue
quien gestionó la concesión del tí-
tulo de Ciudad...».

En Miguel Pons Bonet, amb el seu
escrit, ens informava d'altres inte-
ressants noticies sobre aquest fet
històric:

«Hace unos días._ topé con unas
cartas. Eran de D. Antonio Maura y
de D. Fernando León Castillo, rela-
cionadas con el nombramiento de
Ciudad a Felanitx...

En Miguel Pons transcriu les di-
tes cartes, comentant-les.

Així mateix el «Felanitx» repro-
dula un extens article publicat en
el número 173 de «El Felanigense»,
del 13 de novembre de 1886. El co-
mençava copiant el Reial Decret que
contenha el privilegi i seguia:

«Felanitx, bajo muchísimos con-
ceptos, excepción hecha de la Capi-
tal Palma... es la primera población
de Mallorca, tanto si la considera-
mos como plaza comercial v marí-
tima, como si la atendemos sola-
mente a los gérmenes de vida e ini-
ciativa propia que posee, sin contar
con elementos ni personas extrañas
a su distrito...

—En Felanitx desaparecieron hace
tiempo los reyezuelos y las bande-
ras de personas que son rémora de
la civilización de muchos pueblos de
corto vecindario, a la vez que el
amor al progreso, a la ciencia y al
arte, tomaron carta de naturaleza
en su suelo y se diseminaron entre
sus hijos el gusto a la arquitectura,
el decorado, a la pintura, a la mú-
sica, a la literatura y a otros cono-
cimientos modernos...».

In honorem tanti festi, aquest cro-
nista vol acabar aquest Any Centena-
ri amb una

Enhorabona Felanitx, enhorabona
felanitxers!

Ben sincerament,
D'Allavors

EMPRESA DE SERVICIOS PRECI
SA CONDUCTOR carnet Clase I.",

en ti'rmino municipal de Felaniix
Interesados dirigirse al Tel. 23O7
(horas de oficina).



Limpiezas Urbanas de Mallorca, S. A.
Concesionario del Servicio de Recogida y Eliminación de la

Ciudad de Felanitx y su Término Municipal.

INFORMA:
Los días 24 y 31 de diciembre y 5 de

enero, NO HABRA RECOGIDA DE
BASURA, por ser víspera de fiesta.

Asimismo recuerda a todos los usuarios en general que
existe un servicio gratuito de recogida de muebles y enseres en
desuso, todos los martes no festivos. Se ruega concertar previa-
mente este servicio a nuestro

Tel. 523007
donde asimismo se atenderán todas susNuejas y sugerencias

Bones festes i molts anys

VEDAT DE SO'N MESQUIDA
Mañana domingo día 21, a las 1410 horas

TIRADA DE CODORNICES

para socios y vecinos del barrio, con trofeos
para todos los tiradores.

Al finalizar la tirada de competición,
habrá una PULL para todos los tiradores
que deseen competir.
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FELANITX: '.'errer (1), Obrador
1 ), Juan (2), Sz.nti (2), Barceló (2),

Valentín (1), Gallardo (1), Cano (1),
Rial (2), Vacas (1) y Vanrell (1).

Vargas (1) por Ferrer y Covas (1)
por Vacas.

ARBITRO: Lladó (1). Regular.
Amonestó a Sar ti y Vanrell del Fe-
ianitx y al entrenador local.

GOLES: Min. 44, Nadal, 1-0. Mi-
mito 74, Barceló, 1-1. Minuto 76,
Gayá, 2-1.

COMENTARIO: Buen partido hizo
el Artá frente a un Felanitx que
con juego duro quería llevarse algo
positivo siendo lesionados tres ju-
gadores locales, uno de ellos de
cierta gravedad.

El campo no permitía florituras
debido a la lluv La caída, pero el en-
coentro resultó entretenido y juga-
do con fuerza, pundonor logrando
ei Artá la victoria frente a un rival
que también luchó durante todo el
encuentro, creando también ocasio-
nes de gol.

El empate pudiera haberse consi-
derado justo, pero el factor ambien-
tal fue decisivo.

MAÑANA EL FELANITX
RECIBE 9, LA UNION

Con obligación de vencer para se-
guir aspirando a la permanencia.
Ei rival no es de cuidado, el pasado
domingo fue vapuleado en su pro-
pio feudo por el Margaritense por
un claro (3-6). Pero no hay que
confiarse, un re3ultado adverso po-
dría ser fatal para los muchachos
que hoy dirige Delfín Janer, que
seguro pondrán toda la «carne» en
el asador.

2.• REGIONAL
C. CONGOS, 2 S. COTONERET, 1

Tarde desapacible que en nada
propició la práctica del fútbol por
lo que el encuentro no pasó de
mediocre.

El dominio correspondió siempre
a los locales, no obstante fue el Son
Cotoneret quien se adelantaría en
el marcador a los 15 minutos de
juego. Faltando 10 minutos para el
final de la primera parte, Oliver
estableció el empate.

En la continuación, Perelló des-
perdició una buena ocasión en la
nrimera jugada local y unos minu-
tos más tarde fue M. Mestre quien
remató de cabeza que desvió con
apuros el portero visitante. El gol
de la victoria lo consiguió Mora a
mediados de esta segunda parte al
rematar de cabeza un saque de
esquina.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Aunque desapercibido para el pú-
blico, puesto que se realizó en los
vestuarios, el entrenador Miguel
Sacares entregó a Bordoy un trofeo
donado por el mismo mister local
como premio al jugador que él
consideró más regular en la tempo-
lada anterior.

Sebastián Bordoy es un esforzado
e impetuoso jugador concarrí que
cumple a rajatabla las órdenes del
preparador, que no da ningún balón
por perdido y que lucha los noven-
ta minutos del partido. Sin duda se
ha hecho merecedor de este recono-
cimiento.

En resumen, un detalle simpático
que dice mucho en favor de la bue-
na armonía entre jugadores y entre-
nador. Enhorabuena.

GENOVA, 2 - S'HORTA, 1

BUEN PARTIDO
DE LOS VISITANTES

Ante un rival que está situado en
los primeros lugares dé la tabla, los
chicos de Aznar realizaron un buen
encuentro, pudiendo —de no haber
contado con un poquitín más de
suerte— haber arañado un positivo.

JUVENILES
B. R. LLULL, 8 - FELANITX, O

RAPAPOLVO

El Felanitx recibió en Inca una
goleada de espanto, aunque hay
muchas causas para paliar esta es-
pectacular derrota, que pese a ellas,
no deja de ser alarmante.

INFANTILES
FELANITX, 2 -

OLIMPIC MANACOR, 2
EL ARBITRO AYUDO
A LOS VISITANTES

El chupapitos» Sr. Sitger dejó
constancia de su total ineptitud
para dirigir partidos de fútbol, per-
mitió duras entradas a los visitan-
tes pudiendo haberles mostrado va-
rias cartulinas rojas, pero no lo
hizo, lo que encrespó al público
local, en cambio mostró algunas
amarillas a los locales injustamente.
Estuvo a punto de montar un alter-
cado de órdago. No pitó una falta
al jugador felanitxer Javi, que tuvo
—por precaución— que ser trasla-
dado a Son Dureta, tras recibir un
soberbio patadón.

El Felanitx jugó una primera par-
te sensacional y con goles magnífi-
cos de Javi y Sebastián Oliver se
retiró a los vestuarios con una
buena renta (2-0). Un resultado sor-
prendente ante un equipo de cam-
panillas.

En la segunda los visitantes mar-
caron —desde fuera del área— dos

goles, uno de ellos a balón parado,
y aunque es cierto que dominaron
Ia verdad es que los felanitxers en
algún contragolpe pudieron haber
aumentado su cuenta goleadora y
haber ganado el partido.

Felanitx.—Matías, Lobo, Roig, Jai-
me, Gori, Mateo, Tauler, Pedrito,
Javi, S. Oliver y Mateo II. (Germán,
Toni y Diego).

ALEVINES
FELANITX, O - PETRA, 3

MALA PATA

Los visitantes fueron superiores,
pero la verdad es que los locales no
tuvieron fortuna. Cinco veces estre-
llaron el balón a la madera, circuns-
tancia que da una idea aproximada
de que el resultado final es injusto
a todas luces.

Felanitx.—Galmés, Jaime, Sánchez,
Acosta, Chisco, Marín, Pons, Mar-
cos, Toni y Chupi. (J. Pedro, Matos,
Caña).

El árbitro Sr. Sitger anuló un gol
a los felanitxers.

Algunos jugadores locales no pu-
dieron jugar, como es el caso de
Bassi, por no haber satisfecho sus
padres la correspondiente cuota (?).

FUTBOL EMPRESAS

A. GRIMALT/PROTECTORA, 1
P. SANZ, 3

Ante un equipo más potente los
locales volvieron a sucumbir. El gol
felanitxer sería obra de Ferrá.

El Felanitx vendió cara la derrota
Arta, 2 —Felanitx, 1

Restaurante Mallorca
Paseo R. hull, 21 - Tel. 581631 - Felanitx

ESPECIAL

Nochebuena y Nochevieja

Cena y baile amenizado por el	 -

Pianista-Teclista Cantante

SALVADOR
Música de baile y de ambientación

Reserve su mesa



Gran cena de
NOCHEVIEJA
con cotillón

Reserve su mesa en los Tels. 575602 y 581814
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BASQUET Trillen a la deportivitatLa VI Trobada de Bandes de Música
Si el temps hagués acompanyat,

la VI Trobada de Bandes de Música
celebrada diumenge passat a Fela-
nitx, hauria resultat brillantíssima,
pt_rò la veritat es que, la pluja, que
es féu present cap a la migdiada,
no deixa acabar feliçment la diada,
i el dinar —la torrada— al parc de
La Torre, es féu sota unes condi-
cions molt poc afortunades.

Això no obstant, la placa de Sa
Font es convertí al voltants de les
dotze, en escenari dun acte bellís-
sim, protagonitzat per uns nou-
cents músics que, sota els guions
de vint-i-quatre bandes, ompliren
l'ambient d'aires marcials, mentre
una massa multitudinaria d'especta-
dors desafiava en certa manera els
celatges grisos i amenacants. Sobre
una gran tribuna adossada a la
façana de Ca'n Llevadora, el Presi-
dent del Consell Insular Jeroni Al-
berti, la delegada de Cultura M.a An-
tònia Munar, el portaveu socialista
Francesc Triay, el Batle de Felanitx
Pere Mesquida i batles de diversos
pobles representats a la trobada,
presenciaren la desfilada i emplaca-
ment de les bandes de música a

—Bon debut dels dos

El temps, infernal, no acompanya
gens ni mica, ni als atletes ni als
organitzadors, el passat diumenge
en la «III Marathón Internacional
Costa de Calva».

La prova, que compta amb una
inscripció de Inés de 700 atletes, ser-
ví, al mateix temps, per a celebrar
el Campionat de Balears.

Hi participaren quatre atletes fe-
lanitxers, dos del Fidípides, Sebas-
tià Adrover i Victoria Martínez; però
Ia noticia es el debut dels dos at-
letes del Club Joan Capó, que cor-
rien la seva primera marató. Real-
ment, tant Paco Páramo com Anto-
ni Barceló ho feren molt be, ja que

l'escalera parroquial, des d'on, con-
juntament i sota la batuta del di-
rector de la Felanitx Fclip Manchón,
interpretaren «La Balenguera»
l'Himnc Nacional.

El públic, integrat per gent ven-
guda dels pobles de les agrupacions
assistents i --òbviament— per molts
felanitxers, dedica quasi ininterrom-
pudament fervents aplaudiments a
les bandes que anaven arribant pel
carrer de Jaume I. El Batle de Por-
reres des del micròfon actua d'spea-
ker i la Delegada de Cultura i el
President Alberti feren sengles par-
laments —breus perque la pluja ja
avisava— i entregaren les subven-
cions que cl CIM concedeix anual-
ment a les bandes, així com una tí-
pica gerreta felanitxcra, obsequi-re-
cord del nostre Ajuntament.

La Banda Municipal de Palma, que
era de les darreres en desfilar, apa-
regué al so de la peca «Todo son
nubes». Tota una premonició!

Diguem per últim que la Banda
de Petra s'estranava diumenge pas-
sat. Es una agrupació integrada per
una colla de músics, la mitjana
d'edat dels quals es de 14 anys.

A una festa-sopar celebrada el pas-
sat dijous a vespre a la barbacoa
«Ses tres germanes» es donaren els
Trofeus a la Deportivitat (individual
i per equip) instituïts per la casa
«Ford Motor Balear» i votats per
la Federació Balear de Bàsquet.

Amb orgull podem manifestar la
nostra satisfacció de que l'equip fe-
mcni del Club Joan Capó fos l'ele-
git per a tal distinció. Es tracta
d'una bona festeta, alegre i cordial,
on s'hi junta tot el mán basquetís-
tic balear.

El dissabte horabaixa les compo-
nents de l'equip mostraren al norn-
brós públic assistent a l'encontre
Joan Capó - «Petia Madridista» el
trofeu, alt i majestuós, cosa que fou
aplaudida i celebrada per tots.

Cadets masculins
VIALSA (ARTA), 73 - JOAN CAPO/

AUTOC. GRIMALT, 52
Els locals formen un equip sòlid,

ben classificat, que acumula victò-
ries, en front del qual els nostres
cadets aguantaren el «tipo» tot el
primer temps. Descans 26 - 21.

El segon temps fou de clar domi-
ni casolà, però els felanitxers llui-
taren corn pogueren, distingint-se
altra vegada B. Maimó amb 18
punts. El següent anotador fou M.
Julia amb 11.

Juvenils masculins
J. CAPu/AUTOC. GR1MALT, 39 -

PEÑA MADRIDISTA, 65
Molt de palie per mor de l'ex-

pectació despertada pel grup del
«Peña Madridista». Ja per començar,
l'anècdota fou una mica de penja-
da d'un madridista. qui esblandí la
post on hi havia penjat el cercol dc
la cistella que queda barnhola, pet -

la qual cosa hi hagué un retnr(1 de
mitja hora, allà on directius d'amb-
dós equips i alguns jugadors locals
feren e miracle d'arreglar-ho en
tant poc temps.

En quant al joc, els nostres juga-
dors estaven molt nirviosos i torna-
ren petits, per una esp:.cie de por
psicológica, com si per ells cada un
dels contraris fos un Petrovic.

L'ansietat minvà el rendiment, so-
bre tot en atac i a pesar dels 4 tri-
ples. Cap Jets components arriba
als deu punts.

Deportivitat entre jugadors. Cog-
nac entre directius, I a Frial de
tempo: -acla ens tornarem a topar.

Arbitratge cliscutit per part deli
espectadors, però malgrat tot, els del
«Peña» demostraren ser els millors.

Sèniors lentenines

SES SALINES, 26 - J. CAPO/
AUTOC. GRIMALT, 43

Partit molt complet de les del
Joan Capó dins una pista tradiciu-
nalment dificil, per l'equip i el pó-
blic. Ni l'un ni l'altre tingueren un-
ció i la deportivitat fou completa.

La defensa de les felanitxeres re-
sulta molt efectiva. Cal destacar, en
aquest aspecte, que la jugadora mes
alta, Barbara Adrover, va fer una
sola personal després de jugar els
vint minuts de la 1." part en la qual,
a mes, obtingué 8 punts, jugant cl
seu millor partit.

Cat:y López, amb 14 punts, fou
millor anotadora.

Sèniors masculins
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 43 -

SON SERVERA, 36

Pintaven bastos quan en el minut
5 el marcador indicava un 0-11, els
rebots eren capturats pels gegants
serverins, els locals no tenien a Tia
Serra (lesionat) i la pista Ilenagadis-
sa no permetia els habituals contra-
atacs dels felanitxers.

Poe a poc, jugant amb molta fe,
el desavantatge s'anà neutralitzant i
en el descans ja teníem un ajustat
20-22.

La mateixa voluntat de victòria
continua en el segon temps, quedant
superats els visitants ben prest. Fins
i tot s'obtingueren 10 punts en un
moment (41-31), destacant en quant
a efectivitat P.S. Barceló.

El triomf es molt meritori, tenint
en compte les circumstancies nega-
tives que se presentaven. L'enhora-
bona a tots els jugadors del club fe-
lanitxer, malgrat que un d'ells per-
dés la calma i el carisma, guanyant-
se per això una técnica merescuda.

AQUESTA JORNADA

El dissabte juguen dos equips a
Felanitx. Els cadets no ho tenen
gens clar davant el Sant Josep B,
en canvi els juvenils són clarament
favorits en el seu partit contra l'E,-
colar.

El diumenge, les seniors femeni-
nes tornen jugar a fora, en aquesta
ocasió contra un fluixet Audiolux
(Arta). També hi ha desplaçament
pels seniors masculins per anar a
Ses Salines, que podria ser no es

jugas en el seu camp per mor deis
incidents que hi llagué alià la dar-
rcra jornada.

LARRY CISTELLES

ATLETISME

Ill !gandula Internacional Costa de Calvià
atletes del Joan Capó—

a més d'acabar els 42'195 km. ob-
tingueren una satisfactória marca.

Classificació:
Sebastià Adrover, 2h. 53'06" (109è

a la general, lie en el Campionat de
Balears).

Paco Páramo, 2h. 54'03" (118è i
13è).

Victoria Martínez, 3h. 05'19" (200è
i 20e).

Antoni Barceló, 3h. 16'15" (273è i
32è).

Diguem, finalment, que la totalitat
d'atletes classificats fou de 474, men-
tre que en el Campionat de Balears
se'n classificaren 77.

RESTAURANTE

SES PORTADORES
«Casa PEDRO);

R. C. Baleares s-n - Te1.575171 - Porto-Colom

Les desea felices fiestas y
próspero año nuevo.

Especialidad en toda clase de MARISCOS, PESCADOS
FRESCOS y CARNES.

Durante estas fiestas habrá servicio a la carta.

Nochevieja con cotillón

Se necesita camarero. Inútil sin referencias
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