
Les obres de la Rectoria
Estan a punt d'arribar a terme

les obres de reforma de la Recto-
ria, les quals, a més de recuperar
una peça de notable valor històric,
hauran permès revaloritzar una
part d'aquest vast edifici - tot do-
nant-li una funcionalitat que, el seu
mal estat per una banda i la man-
ca de comunicació per l'altra, no li
permetien.

El nou accès a la nau de l'antiga
església, a través del pas lateral
esquerra del replà, així com la co-
municació d'aquesta sala amb el
local de baix, del carrer de Nuno
Sang i amb la resta de la Rectoria
augmenten les perspectives quan a
Ia funció polivalent que es pot
donar a aquestes dependencies, que
seran molt adequades per acollir
les diferents acUvitats parroquialg i
que en un moment determinat es
poden convertir inclús en marc ex-
traordinari d'altres manifestacions.
Volem destacar Fericerr d'obrir tes
dues arcades cegues que donen al
jardinet de la pagesa, que confe-
reixen gracia a l'entorn exterior i a
les dependències interiors.

Aquestes reformes s'han duit a
terme sota el guiatge de l'arquitec-
te Cristòfol Bennasar i pel que fa
a la talla de les peges de marè,s que
s'han hagut de restituïr 's'ha comp-
tat amb la inestimable i dessinteres-
sada collaboració de dos mestres
en aquest art, l'amo En Joan Bini-
melis (a) Ramis, que ha refet les
parts de les columnes i capitel Is de
sapareguts i l'amo En Tomeu Obra-
dor (a) Pol, que s'ha aplicat als
portals.

Consideram que aquestes • obres
que amb tant, de coratge ha esco-
mès el Rector Mn. Serra, represen-
ten una valuosa aportació al patri-
moni artistic local, ja que la Rec-
toria, juntament amb el temple
parroquial, constitueixen el conjunt
arquitectònic més valubs que pos-
sent.

Aquesta empresa, certament me-
reix una resposta per part dels
fetaTiltACI eiiir que—no -pot
altra   que la d'aidar en la mesura
de les possibilitats, a sufragar les
despeses —que suposam són eleva-
des— que hauran ocasionat.

ATLETISME

Cursa atlètica popular festes de «Crist Rei»
a Son Valls

El diumenge horabaixa, dins el
marc de les festes de «Crist Rei»,
tingué lloc a Son Valls per segona
vegada la «CURSA ATLÈ.TICA» que
compta amb la participació de la
majoria d'atletes de Felanitx (Joan
Capó, Opel, Sant Alfons, barri de
Son Valls), i del Club d'Atletisme
Migjorn (fusió dels clubs Campos,
Escola Nova de Porreres i alguns
atletes de Montuïri) i també alguns
d'altres entitats, fins a totalitzar
150.

CLASSIFICACIONS

Iniciació femení
1. M.a Antònia Soler, 2. M.a del

Mar Vadell, 3. Apollbnia M.a Albons,
4. Fca. Huertas, 5. Cristina Martinez
(totes del Joan Capó).

Iniciació masculi
I. Andreu Vicens, 2. Marc Díaz, 3.

Miguel Angel Fontanet, 4. Joan Ra-
mon Sanchez, 5. Alonso Huertas (els
5 del Joan Capó).

Benjamí femení
1. Carme Barceló, 2. Jerbnima Gri-

malt, 3. Damiana Mas, 4. M.a Car-

men Valverde (Joan Capó), 5. Mari-
bel Rigo (les atletes de les que no

(Passa a la pagina 5)

Adjudicades les obres
de reforma de l'escor-
xador veil

Dimecres passat, a la seu del Con-
sell Insular de Mallorca, foren adju-
dicades les obres de reforma de l'es-
corxador Yell, que amb un cost de
22.900.000 pessetes, s'han de realitzar
en un termini de sis mesos, segons
el plec de condicions.

El (lints a la baixa del concurs,
era de 23.800.000 pessetes i, un cop
examinades les pliques presentades,
fou adjudicat a l'empresa d'Esteve
Barceló de Felanitx.

Aquesta despesa corre a càrrec
del CIM i de l'Ajuntament per mei-
tats.

Teleclub
C. Petra, 9
sts.NT 3° P 'N °11"	
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Tombats a la molsa

Ligth it heavy
La polèmica entre català ligth i heavy s'enceta fa temps i ara sols hem

començat a noyr els seus efectes. Traduint les formes angleses seria l'en-
frontament - entre una suposada gramàtica dura —heavy— i una altra evi-
dentment descafelinada —ligth—, entre l'ortodoxia i l'heterodoixa, entre el
purisme i el pr gmatisme. Un parell d'exemptes clars d'aquestes dues con-
cepcions, tot i que no siguin les úniques, són el diari Avui (heavy) i el Diari
de Barcelona` (ligth ). Ambdues tendencies disposen d'argumentacions sufi-
cients per legitimar-se, pers representen dos conceptes molt diferenciats
del que entenem per normalització lingüística.

El heavy pretén normalitzar la llengua usant un català estandart que
en ocasions divergeix de la parla, però que té com a objectiu depurar la
llengua parlada i l'escrita de tot allò que segles d'anormalitat han afegit,
incorporant termes, locucions, vocables o formes que són correctes, pert)
que han quedat oblidats o marginats de la parla popular. El vocable «vai-
xell» ens serviria, en aquest cas, d'exemple significatiu.•, .

El ligth, per la seva banda, pretén adaptar una part del Ilenguatge
escrit a la parla, incorpdiánt fins i tot formes que no són massa ortodoxes
pet-6 que, en la seva argumentació, l'ús legitima. «Barco» seria, en aquest
cas, un bon exemple.

Sens dubte que el llenguatge ligth es aquell que ens ofereix més faci-
litats a l'hora de ser escrit, pen!) evidentment no es la forma més adequada

-iìf rn eattvertien t de no-rmalitzar una- llengua que,--per altra banda, es tro-
ba en greu perill de desaparició. La supervivencia d'una llengua depén de
Ia seva untat i el fet d'adaptar el llenguatge escrit al parlat no fa altra cosa
que dividir-la. Per altra banda legitimar, mitjançant el seu ús, determinats
vocables, formes i locucions, no fa altra cosa que crear una greu confusió,
especialment entre aquells que no coneixen en profunditat la llengua es-
crita.

No deixa de ser curiós que la polèmica heavy' ligth hagi aparegut entre
nosaltres, una comunitat petita, mentre que altres llengües més privilegia-
des, amb més varietats •dialectals i expansionades arreu del món (i, per
tant, sense problemes de supervivencia), com l'espanyol, no han passat per
aquesta experiencia. Alva ha sentit dir que l'espanyol s'ha d'escriure així
com sóna? Que en diuen d'això els argentins, andalusos, mexicans o cana-
ris? Tal vegada la llengua espanyola no depura aquells vocables que li arri-
ben de l'anglès o el francès?

Un capitol del llibre Un model de llengua pels mit fans de comunicació.
Llibre d'estil del Diari de Barcelona, editat per Empúries, es bastant elo-
qüent sobre aquesta qüestió. Cert es que el llibre incorpora apartats molt
valuosos i útils, com per exemple el tractament de la informació, les con-
vencions, abreviatures i símbols i fins i tot una part dels criteris lingüístics
i normes d'as, pet-6 dins d'aquest mateix apartat hi ha algunes propostes
que, en la meva opinió, són més discutibles i entren en la més pura
heterodoxia. Comprenc que un diari tengui tendència a la simplificació,
pert, pens, sense ser ni un erudit, ni un illustrat, ni un científic, ni un aca-
demic, que simplificar en excès en llenguatge fent-lo un mirall de la parla
popular, no fa altra cosa que dividir la llengua.

Repetesc que el llibre incorpora normes molt útils i valides, pet-6 per
exemple suprimir la preposició per a, o simplificar les combinacions de
pronoms l'hi (li + el o el + hi), la hi (li + la o la + hi) i li ho (li ho),
en l'hi és una mica exagerat. Com també no deixa de semblar arbitrari i
innecessari prescindir de les formes verbals aprendre, sorprendre i com-
prendre, substituint-les per apendre, compendre o sorpendre. Per altra
banda el llibre legitima els anomenats castellanismes històrics, com caldo,
barco, guapo, així com formes històricament legitimes, clero, per cler-
gat; mansana, per illa de cases; verdader, per vertader,

Cadascú pot escriure així com vulgui, això esta clar, però no hi ha dub-
te que ç; la Ilengua escrita no té unes normes unitàries, millor dit, si no ens
posam tots d'acord en acomplir unes determinades normes unitàries, la
llengua escrita entrara en una greu anarquia que sols afavorirà la confu-
sió i el secessionisme. Com en aquells pirates que surten en els dibuixos
d'Astèrix, fa la impressió que tampoc nosaltres no necessitam de ningu per
ensorrar-nos i, de passada, ensorrar la pròpia llengua.

RAMON TURMEDA
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PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral: 	 1.500 ptes.
Semestral a fora: 1.650 ptes.

SANTORAL

Diu. 27 Fest. del Beat R. Llull
Dill. 28 Sta. Faustina
Dim. 29 St. Sadurní
Dim. 30 Sant Andreu, ap.
Dij.	 1 St. Eloi
Div. 2 Sta. Bibiana
Dis. 3 St. Francesc Xavier

LLUNA
Quart minvant dia 1

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma: Dies feiners,
a les 6,45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 i 18 h. Diumenges i fes-
tius, a les 8, 14 i 19 h.

Palma • Felanitx des de Vesta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes), 9,30, 13, 15,45 i 19,30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15,45 i 20,30 h.

Palma - Felanitx des de la ca-
feteria Alcalá: Dies feiners, a
les 12,30 i 1,9 h. Diumenges i
festius, a les 20,30 h.

Felanitx - Portocolom: Dies
feiners, a les 9, 14,15 i 17 h. Diu-
menges i festius, a les 9, 12,30 i
17 h.

Port000lom - Felanitx: Dies
feiners, a les 9,20, 14,45 i 17,30
h. Diumenges i festius, a les
9,20, 13 i 18,15 h.

Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.

Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges 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
D iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

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

TELÉFONS D'INTERS
Ajuntament: Oficines i Policia
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funeraria Felanitx

580448-581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei médic d'urgències 580254
Guardia Civil 	 580090
Bombers 	 581717
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Ajuntament
de Felanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA

COMISION DE GOBIERNO
La Comisión de Gobierno de este

Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 2ti tomó los siguientes
acuerdos, con asistencia de todos
sus miembros, a excepción del se-
flor Alcalde D. Cosme Oliver Monse-
rrat y el Teniente de Alcalde don
Bartolomé Tejedor Berga.

Se aprobó por unanimidad el
acta de la sesión anterior.

Se retiró del Orden del Día el
punto de referencia a la confección
de un catálogo de la exposición del
«Gurugú».

Se aprobó la certificación núme-
ro 1 de las obras de Mejora de la
Escuela de Ca's Concos, por un im-
porte de 2.332.991 pesetas.

Se dio cuenta cle la inclusión de
la obra de Rehabilitación del anti-
guo matadero en el Plan de Obras
y Servicios de 1988 por parte del
C.I.M.

Se desestimó la solicitud de don
Miguel Veny Meliá interesando que
este Ayuntamiento se haga cargo de
una factura de reparación de su ve-
hículo.

Se dejó sobre la mesa la solicitud
de ayuda económica presentada por
doña Catalina Rosselló Sastre

Se aprobó el proyecto de apertu-
ra de vial y rectificación de alinea-
ciones en S'Horta.

Se autorizó para la apertura de
zanja en la vía pública, a D. Antonio
Vaguer Antich.

Se concedieron tres nuevos plazos
para terminación de obras autoriza-
das.

Se concedió licencia a D. Sebas-
tian Adrover Bennásar para cons-
truir una vivienda rústica en la par-
cela 370 del Polígono 33, con una
tasa de 111.899 pesetas.

Se concedió licencia a D. Antonio
Antich Surier y dos más para cons-
truir una vivienda rústica en las
parcelas 148 y 149 del Polígono 37,
con una tasa de 103.065 pesetas.

Se concedió licencia a CIPSA
para la construcción de tres blo-
ques de apartamentos en los sola-
res 24, 25 y 26 de la Urb. Sa Punta
1.a Fase de Porto Colom, con una
tasa de 625.622 pesetas.

Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
a D. Gregorio Alguacil Sanchez, a
D. Antonio Pou Muntaner; a don
Cristóbal Bennássar Mayol, a don
Blas Sánchez Garcia, a D. Miguel
Muday Tauter, a D. Rudolf Neu-
schutz, a D. Jaime Morey Perelló, a
doña Margarita Adrover Soler y a
D. Gregorio E. Alguacil Sanchez.

Se dio cuenta de las resoluciones
adoptadas por la Alcaldía durante
los últimos siete días.

Se asesoró al Sr. Alcalde en asun-
tos de su competencia.

Felanitx, a 4 de octubre de 1988.
El Secretario:

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde:

Cosme Oliver Montserrat

SE NECESITA .MUJER en Porto-Co-
lom, para cuidar casa 'con niños.
Imprescindible coche.
Inf.: Tel. 575739

ANUNCIO
Se hace público para general co-

nocimiento que queda abierta la
cobranza ejecutiva de las contribu-
ciones, tasas municipales y demás
impuestos, para aquellos contribu-
yentes que no los hubiesen satisfe-
cho en el período voluntario.

La cobranza se llevará a cabo to-
dos los lunes a partir del día 28 del
presente mes de noviembre en la
Oficina recaudatoria de Ia calle
Mar, núm. 15, I.°, de 9 a 14 h.

Los demás días los recibos esta-
rán disponibles para su cobro en
Ia Oficina recaudatoria de Mana-
cor, calle Martin Vila, núm. 8.

Felanitx, a 22 de noviembre de
1988. •

El Alcalde:
Cosme Oliver Monserrat

DOCUMENT NACIONAL
D'IDENTITAT

El diumenge dia 27 de novembre
de 9 a 13 hores, -a PAjuntament, es
rebran sollicituds per a l'expedició
i renovació del document nacional
d'identitat.

Les persones que l'han de reno-
var, es necessari que presentin el
carnet veil.

El dia 12 de desembre i a les
mateixes hores, es posaran les di-
tades.

Felanitx-Ràdio
104.0 Mhz. FM.
Ap. Correus, 15

Tel. 580600

PROGRAMACIÓ HABITUAL

DILLUNS. — «Bat Bi Hiru» (Toni
Fiol i Guillem Mascaró). — 18: «Musi-
cals» (Joan Toni Miró). — 19.15: (Nis-
ca la Música Clàssica» (Toni Roig i
Pep Orff). — 20 «Salut per a tothom»
(Dr. Vidal). — 2030:. «Dilluns Espor-
tiu» (S. Picornell). — 21: «Petit zoo»
(Andreu, Barceló i Bordoy), — 21.30:
«Escapcions» (J. Barceló i J. Mestre).

DIMECRES. — 16.30: «Superdime-
cres» (Joan Toni i Llucia Miró i Toni
«Perenofre))). — 19.30: «Cartellera»
(Maikel). — 20,30: «Salut per a
tothom» (Miguel Vidal). — 21: «Coses
nostres» (Biel Bordoy i M. Magdale-
na Oliver). — 22: «Xerrim de camins

muntanyes» (Tomeu Salva). — 22.30:
«Visca la Música Clàssica» (T. Roig i
P. Orfi).

DIVENDRES. — 18: «Passam total-
ment» (Toni Obrador i J. Cerda. —
19: «Rocarola» (Joan Cerda i Tomeu
Adrover). -- 20.30: «Salsa» (J. Mes-
tre). — 21: «Crònica Política» (Sebas-
tia Massuti). — 22: «Exit» (Jaume Ju-
lia i Jaume Nicolau),

DISSABTE. 10.30: «Detxondit» (M.
Bennasser). — 1: «Fent Show» (Ju
lia, Nicolau, Mascaró,Muñiz).— 13.30:
«Bon Profit» (Bennasser i Muñiz).
— 14.30: «Bourbon & Cervesa»
(UAW Vicens, JaumeMestre i
Antbnia Covas).

vA)6t/il
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Restaurante LA CALA
Comunica a sus clientes y amigos su

REAPERTURA
a partir del 25 de noviembre con su

nneva CARTA DE INVIERNO   

Avda. Bélgica, 7 - Tel. 657004 	 CALA D'OR             

Salón de Belleza CATI
C. Costa i Llobera, 5 - Tel. 581384   

—Limpiezas
—Tratamientos faciales
—Depilación cera
—Depilación eléctrica
—Manicura
—Pedicura

—Masaje
—Tratamientos corporales
—Placas
—Vibración
—Termoterapia
—Métoeos Wrap   

Comunica que desde ahora rigen unos precios espe-
ciales para la Tercera Edad y jóvenes menores de 18 años.

Para su mayor comodidad, solicite hora 



cine principal
Viernes 25 y sábado 26 a las 9 noche y domingo 27 desde las 3

Dos peiculas de actualidad y que obtuvieron gran éxito en Palma.

La 7. a profecía y Vietnam: vuelta al infierno
Viernes 2 y sábado 3 a las 9 noche y domingo 4 desde las 3

Cita con la muerte y Planton al cielo
Lunes 5

El GRAN ACONTECIMIENTO de cada año, la GRAN NOCHE DE TERROR
Aliens el regreso - La mosca - Cujo - Los colmillos del
infierno (11] - HOUSE (una casa alucinante) - HOUSE 11

pero este ario, corregida y aumentada. 6 PELICULAS de auténtico
pánico. 12 HORAS que pueden ser las peores de tu vida... y en los DES-
CANSOS, ¡HALA! el cachondeo: DISFRACES y GRAN CONCURSO para
todos aquellos que quieran participar. GRANDES PREMIOS, MILES DE
DUROS para los mejores disfraces, trofeos, cintas de videos de terror.

Todo esto el 5 de DICIEMBRE, LUNES, de 9 NOCHE a 9 MAÑANA,
entrada POPULAR, 600 PTAS.

Ya puedes adquirir tu localidad antes de que se agoten como el ario
pasado.

Pronto muy pronto: Seis meses de proyección en Palma... y sigue en
cartelera con gran éxito

DIRTI DANCING
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Bé, ja fa un mes que no fumes.
T'ha costat una mica però, final-
ment, ho has aconseguit. La insistèn-
cia del metge de capçalera i del car-
diòleg ha estat definitiva per a que
abandonassis l'habit, especialment
quan usaven els arguments de les
embòlies, els atacs de cor i la hiper-
tensió. Però el pit-
jor no ha estat resistir-se a la Me-
dicina. Molt pitjor era l'ofensiva en
tota regla de la dona, els fills, la so-
gra i la cunyada fadrina, tractant de
convencer-te que deixassis de fumar,
sobretot d'ençà que havien vist un
parell de programes de divulgació,
un debat i dues entrevistes que trac-
taven sobre el tema dels fumadors.

Amb l'ajut d'uns xiclets de nicoti-
na que et recomanaren, has aconse-
guit deixar-ho i ara... ara ja ets un
ex-fumador i per això, jove, avui has
de gaudir del teu primer dia de...
venjança.

• Aixeca't com cada dia, pet-6
amb un somriure a la boca, tot pen-
sant que el món pot començar a tre-
molar només surtis al carrer.

• Pren-te un suc de taronja per
desdijunar, acompanyat d'un iogur,
unes quantes galetes amb melmela-
da de maduixa, un ou passat per
aigua i un boci de formatge fresc;
no perdis l'oportunitat de criticar la
teva dona per la cafeïna que s'em-
passa vn el cafè. amb llet.. que- es
pren cada mati.

• Surt al carrer i respira. Absor-
beix l'aire i omple els teus pulmons
d'oxigen. Queixa't, aixe, si, al primer
vel amb qui et topis de les males
olors que impregnen l'atmosfera i
que abans no notaves perquè tenies
l'olfacte impregnat de nicotina.

• Avui no agafis el cotxe. Deixa-
te'l en el garatge. Puja a un taxi.
Amb una mica de sort el taxista es-
tara fumant una cigarreta o un bon
caliqueny. Queixa't sense pensar-t'ho
massa. Explica-li que el seu fum et
perjudica i --- (rue pots queixar-te
d'això. Ell et comentara que en qua-
ranta anys es la primera vegada que
li succeeix una cosa semblant; ales-
hores, amistosament, comença a ex-
plicar-li els riscs innecessaris que
corr absorbint fum del tabac de les
seves cigarretes i de les dels altres,
així com el fum dels cotxes, en un
Hoc tancat i sense massa possibili-
tats de fer exercici físic per desin-
toxicar-se. Amarga-li tant com pu-
guis el dia i comenta-li, amb pèls i
senyals, el dramatic efecte que té el
quitra en les delicades cèllules pul-
monars.

• Si abans d'entrar a l'oficina on
treballes has de passar per la Parma-
cia, la pastisseria o el kiosc, no per-
dis l'oportunitat de recordar a les
persones que estiguin fumant la pro-
hibició explicita de fumar en Rocs
tancats.

• Quan entris a la feina, recor-
da-li al conserge que ha d'apagar el
caliqueny que ha portat encés als
Ilavis els darrers vint anys. Explica-
li els drets dels no-fumadors així
com els avantatges de no fumar.

• No parlis del tabac a la feina.
Ignora'l. Si per casualitat algú t'ofe-
reix una cigarreta rebutja-la, tot in-
dicant que no vols perjudicar el teu

organisme i, de passada, comentant
les darreres dades sobre les malal-
ties cardio-vasculars.

• No li comentis al cap del teu
departament que convé que deixi de
fumar, si es que fuma. El consell
podria ser malinterpretat i el teu as-
cens de categoria perillaria. Per
aixó, quan el teu superior tengui en-
cesa una cigarreta en la boca, vas a
Ia seva taula per qualsevol fotesa
com qui no vol la cosa, comences a
parlar-li de malalties derivades del
consum de tabac. Comenta casos
concrets i no amaguis noms si és
que en coneixes (i si no en coneixes
te'ls inventes). Sigues tan realista
com puguis i recorda que realista
vol dir morbós. Recorda que la teva
intenció no es que el teu superior
deixi de fumar, 'sin5 d'amargar-li el
dia.

• No permetis que ningú fumi a
una distància inferior a dos metres
de tu. Si algú fuma passa aprop o et
llança —volent o no— fum a la cara,
organitza un gran escàndol.

• Exigeix en les cafeteries una
zona de no fumadors, així com tam-
be en les places de bous, els camps
de futbol i les coes de l'autobús.

• Quan entris en una oficina pú-
blica exigeix que el funcionan  que
t'atengui no fumi. En tot cas, si
prop de tu no hi ha ningú que fu-
mi, espera't una estona, fes una vol-
teta per les dependencies i caça al-
gú amb la cigarreta en la ma.

• Si tens previst viatjar en avió,
reserva en una agència de viatges un
seient en la zona de fumadors. Des-
prés, quan hagis embarcat, explica
al sobrecàrrec que a l'agència s'equi-
vocaren, que tu volies anar en zona
de no-fumadors i que no estaràs dis-
posat a suportar el fum de ningú.

• Queixa't, en la secció de cartes
al director de qualsevol diari, de la
contaminació atmosfèrica de les ciu-
tats, per?) explica sempre que molt
pitjor -que la contaminació proddida
pels cotxes, les ximeneies o les ca-
lefaccions es la contaminació de les
cigarretes, els havans i les pipes.

• En els actes socials, sobretot a
les bodes, batejos i comunions, exi-
geix una zona de no-fumadors, recla-
ma el dret a ser obsequiat amb ca-
ramels de menta i no permetis que
es reparteixin els puros.

Si fas tot això es evident que et
convertiras en un excellent i insu-
portable ex-fumador, perfectament
homologable. Enhorabona!

RAMON TURMEDA

ra tienda de muebles
d'Or. Con nociones de
contabilidad.
Informes, Jose Perez, Tel. 657104
(de 9a 11 y de 7a 11 noche).
	  -

VENDO COCHE FORD FIESTA,
PM-M. Precio a convenir.
Informes, Tel. 581578 (de 9 a 11
de la noche).

ALQUILO EN PORTO-COLOM local
comercial, bajos. 290 m 2 en lugar
céntrico.
Informes, Tel. 650630.
Calle Rocaberti, s/n.
Tel., 583447 - Felanitx.

L'OPOSICIÓ A LA SALA
Sr. Director:
No acab d'entendre el rebombori

que han armat els Coloms a la Sala
i els Socialistes perquè l'Ajuntament
hagi volgut comprar uns terrenys
que estaven hipotecats. Compra-ven-
des de bens hipotecats se'n fen se-
guit, i no constitueixen cap illegali-
tat.

Jo me començ a ensumar si lo
únic que interessa a aquests dos
grups és muntar el número sia
com sia, i els demanaria un poc més
de serietat.

També em crida l'atenció l'actitud
dels socialistes, els quals quan no hi
havia «Coloms» a la Sala, feien una
oposició d'espardenyeta i ara no fan
més que repetir com escolans d'a-
men el que diven els Coloms.

Jo valor molt el paper de l'oposi-
ció, però crec que ha d'esser molt
honesta, ja que per , a combatre la
corrupció no hi veig altra tactica.

Ja m'enteneu.
Miguel

EXTRAVIADO BROCHE oro y pla-
tino, en forma ramo de flores.
Razón: Tel: 647350 (Porreres).
Sr. Sagrera.

NECESITO CUATRO OFICIALES
para la construreión, en Felanitx.
Inf.: Tel. 580966'

SE DAN CLASES DE SOLFEO Y
PIANO. Cage Bellpuig, 1, 5.° E.
Lunes y miércoles de 5 a 7 tarde.

Llibres
Teodor SHER .Jesucrist
ens alliberap erqué és el fill
de Déu-Amar»

Fa molts pocs dies ha sortit a
Ilum l'edició d'un nou llibre titulat
JESUCRIST ENS ALLIBERA PER-
QUE ES EL FILL DE DEU-AMOR.

L'autor, Teodor Suau i Puig, fela-
nitxer per part de pare i mare, sa-
cerdot de la Diòcesi de Mallorca,
Rector del Seminari Major i profes-
sor de Sagrada Escriptura del Cen-
tre d'Estudis Teològics de Mallorca.

Teodor es un vertader enamorat i
seguidor feel de l'Evangeli de Marc,
ell no dubta a qualificar d'apasio-
nant l'aventura d'anar descobrint
amb Marc que Jesús ens allibera
perquè fa present en la realitat un
Déu que es Amor, el seu Pare i es
proposa d'ajudar els homes d'avui a
fer camí que acaba en la Tomba Bui-
da per a retornar constantment a la
Galilea del viure quotidià i augmen-
tar la seva constancia que val la pena
d'esmerçar la vida per amor de
l'Amor.

Fruit de l'esforç apassionat, Teo-
dor, li ha semblat interessant com-
partir tantes coses descobertes en
l'estudi dels textos i en el fruit de
la pregaria.

Aquest llibre no esta doncs pensat
per als especialistes en l'estudi de
la Sagrada Escriptura. No crec que
hi puguin trobar gaire cosa interes-
sant per a ells.

Es per a tots aquells que tenguin
un poc de temps per a perdre ivul-
guin esmerçar-lo per fer l'experièn-
cia que Marc suggereix als seus lec-
tors... «Jesús ens allibera perquè fa
present en la realitat ub Déu que es
amor: son Pare».

Guillem Feliu i' Ramis

Narracurtas

Guia del pried? ex-fumarlor

SE NECESITA DEPENDIENTA pa-
en Cala
inglés y
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L'audiovisual «J. S. Bach»
Divendres de la setmana passada,

En Biel Massot i En Pere Estelrich,
oferiren una sessió molt interessant
entorn a la vida i obra de Joan
Sebastià Bach. Eren unes impres-
sions recollides al llarg d'un viatge
que feren el 1985, Any Europeu de
la Música i tercer centenari del
naixement del músic d'Eisenach.

L'itinerari vital de Bach ens fou
mostrat a través de diapositives
obtingudes pels viatgers i illustrat
musicalment amb fragments de
l'obra bacquiana.

Tot junt, resulta una vetllada,
suggestiva, i molt documentada i
com s'insinuà al final, tal volta
podrà ser ampliada amb una sessió
més on s'exposarien altres aspectes
de la vida i el .41emps de Bach Hors
seves relacions • ainb músics coeta

-nis.

La festa de Santa Cecilia
Jo hem fet menció de l'audiovi-

sual sobre Bach que s'oferí diven-
dres de la setmana passada a la
Casa de Cultura i que formava part
del programa de la festa de Santa
Cecilia. Aquesta culminà el dumen-
ge en diversos actes. A mitjan matí
Ia Banda de Música oferí un con-
cert —que els sortí molt bé per
cert— a la plaça de Sa Font. A les
12, a la Parròquia hi hagué missa
cantada per la Coral de Felanitx,
després de la qual En Mateu Oliver
oferí un breu peril) magnífic concert
d'Orgue. I a migdia se reuní tota la
gent de la música en un dinar a
«La Ponderosa». Que per molts
anys.

Pere Siquier treu plaça a la
Banda Municipal de Palma

Pere Siquier Pons, jove music fe-
lanitxer, oposita el passat dia 15,
per la vacant de Requint a la
Banda de Música Municipal de Pal-
ma de Mallorca, obtenint la plaça
després d'una magistral interpreta-
dó de les obres obligades.

Pere Siquier ha format part fins
ara com a músic professional de la

Banda de Música del Govern Mili-
tar de Mallorca i es també el direc-
tor titular de la Banda de Música
de Petra. A Felanitx es professor
d'Instruments de vent-fusta a l'Es-
cola de Música «Pare Auli» I clad.'
net solista de la nostra banda.

El Patronat Local de Música,
l'Escola i molt especialment els
seus amics de la Banda volen mit-
jançant aquesta nota donar-li públi-
cament la més cordial enhorabona.

Excursió «Sa Nostra» pels
pensionistes

Pel proper dia 7 de desembre, la
Caixa de Balears «Sa Nostra», orga-
nitza una excursió per a pensionis-
tes, al llarg de la qual es visitara
el Museu Militar del fortí de Sant
Carles de Porto Pi, el Port d'An-
dratx i Sant Telm, ' així com la
Granja d'Esporles. La sortida sera
a les 8'30 del mati.

Per a inscripcions, a les oficines
de «Sa Nostra» a Felanitx.

Exposició de fotografies de la
Paris—Dakar

Recordam que es troba oberta a
Ia Casa de Cutura una suggestiva
exposició de fotografies de la famo-
sa carrera automobilística «Paris-
Dakar», mostra que ha estat facili-
tada per la Fundació Caixa de Pen-
sions.

Restara muntada fins el proper
dimecres dia 30.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
Actes organitzats amb motiu del

12e aniversari de 'lit fundació de la
Llar.

Dijous dia 1, a les 17 hores, festa
social.

Divendres dia 2, a les 18 hores,
acte d'homenatge al primer presi-
dent, Mateu Bennasar Sans& al
primer director Joan Mas i al qui
fou promotor de la Llar Rafel So-
cias, així com a tots els que han
estat membres de la Junta de
Govern.

A les 20 h. a l'església parroquial
missa i al final concert per la Coral
de Felanitx.

Televisió Felanitxera ha complit
cinc anys

Aquesta setmana s'han com Hit
cinc anys d'existència de la TELE-
VISIÓ FELANITXERA, avinentesa
(iue s'ha aprofitat per rememorar les
primeres passes i vicissituds poste-
riors d'aquest periode de l'emisora
de TV local.

El dimarts i el dijous a vespre es
va emetre dones un programa com-
memoratiu.

Des d'aquestes planes en viam la
nostra felicitació a tots els que han
treballat en aquesta empresa, i d'una
manera especial al maxim responsa-
ble, en Bernat O. Ricart.

Les matances de la Llar de la
Tercera Edat

Unes sis-centes persones partici-
paren dissabte horabaixa del sopar
i festa de matances que celebra a
«La Ponderosa» la llar de la Terce-
ra Edat.

Ja s'ha fet tradició aquesta festa
i de cada any són més els que s'hi
apunten. Enguany es pot dir que

hi havia representació de les asso-
ciacions dc tota la comarca.
Croada de l'Amor Div(

XLI DIA DEL CROAT
Els propers 7 i 8 de desembre,

se celebrara el 41 Dia del Groat, una
diada de germanor pels associats,
familiars i totes aquelles persones
que se sentin lligades a Sant Alfons.

El dimecres dia 7, a les 9 del
vespre, a l'església de Sant Alfons,
missa en honor de la Immaculada,
amb homilia que dira el P. Antoni
Oliver.

Dijous dia 8, tindrà Roe el dinar
de germanor. Totes les persones
interessades en assistir-hi poden
passar per la porteria de Sant
Alfons per a inscriure's.

Ens agradaria saludar-vos a tots
i compartir aquestes celebracions
de germanor..

LOTERIA DE NADAL
Ens comunica a tots els associats

i simpatitzants de la Croada, que
ja es troben a la venda les partici-
pacions de la Loteria de Nadal. El
número es el 04.298.
- interessts les poden retirar
als llocs acostumats.

informació local

PIN TUR AS

Adrover-Antich, C.B.
-Pinturas interior y exterior.
-Lacados y tratamientos de
muebles y maderas en general.

-Colocación de moquetas, pavimen-
tos y papeles pintados.

Talle: C. San Agustín, 19—Tel. 582302
Part : C. S'Abeurador, 28—Tel. 582374

13°. J. Estelrich, 18 - Tel. 580645     

SE NECESITA PERSONA
para ferretería en Cala d'Or

Inf.. Tel. 657572   

ITAL ESPORT, S. A.
CONCESIONARIO OFICIAL

ALFA ROMEO
Agente en Felanitx:

Juan Perelló Patró

Compra-venta de automóviles
nuevos y usados.

FACILIDADES DE PAGO 

Vía Argentina, 57
	

Tel. 581260 	 FELANITX 

%11‘) 6)1. itt
4101/ \ti COMETAS

MODELISMO
MACRAME
MANUALIDADES
Carrer d'En Nuno Sang, 4
Felanitx



l'azia
Sota el teu brancam august
Vindré a ajocar-me,
Enregistraré els ocells
Que vénen a niar-hi
Els que folguen i riuen
I canten i ploren,
Els que vénen a morir-hi.
Voldria seguir ta saba
I escoltar les ventades,
Quan mouen ton cabellam,
Saber
Si rius, plores o cantes.

Jaume Serra

Secció Religiosa
GeRMANES DE LA CARITAT

FESTA DE LA
y VERGE MIRACULOSA

ge dia 27, les Germanes de
Ia Caritat celebraran la festa de la
Verge Miraculosa en la pròpia ca-
pella.

A les 6'30 del capvespre MISSA
CONCELEBRADA presidida per Mn.
Joan Bauçà, Vicari Episcopal de la
nostra zona, que dira també l'homi-
lia.

Hi quedau tots convidats.

Talleres R. ADROVER
Oferta en rejillas para cerramien-
tos y tubos galvanizados 3/4 y 1
para sujeción.
Calle Rocaberti, s/n.
Tel:, V3447 - Felanitx.

Sèniors masculins
1. Joaquin Aguilar (Olimpo-Inca),

2. Valentin Novo (Olimpo-Inca), 3.
Miquts1 Céspedes (Opel-Felanitx), 4.
Fco. Algaba (Opel-Felanitx), 5. A. F.
Gari (Migjorn).

A les proves per a atletes del bar-
ri, resultaren guanyadors: Llucia
M.a Rigo, Andreu Vicens, Cati Surier,
Antoni Xavier Monserrat i Sebastià
Oliver.

FELANITX

Avantaige'de liavors

Sui Axed sempre el mateix
A N'Andreu Manresa Andreu,
a deu anys d'un acte de fe
del Consistori de Felanitx

No vull dir (ni suposar) que aquell sant bisbe d'Hipona haja canviat.
Ja canvià una vegada per a millor i per a sempre, i bo seria que canvias
justament ara, una vegada assolida la santedat. Es que he vist en video
les Festes de Sant Agustí 1988, ja que no les he pogut veure en viu, i m'he
sentit participant en mig dels amics que veia, una vegada i altra, malgrat
ells no m'hagin vist enguany, i sort que no heu  suspès la festa ... I es de
la festa del que vull dir «sempre el mateix», malgrat hauria de dir «mi-
llor», i per no haver-hi estat caldria digués «pitjor» afegint-hi «per a TM»,
almanco. Gracies al video he pogut veure, entre altres bons amics, En
Biel Barceló en el seu homenatge, N'Andreu Manresa participant-hi, i En
Cosme Oliver presidint-lo amb el President Canchas.

Malgrat tenia les noticies del FELANITX, no és igual si ho veus que
si t'ho conten. Sort d'En Bernat Banya he pogut fruir de tota la festa.
Com de costum, una festada. I n'hi ha per tots els gusts. De lluny i tot puc
dir que la festa ha estat com sempre: bona! Malgrat tot el que es pugui
dir, que aim') ja no va més, que es tudar els doblers, i no sé que més s'arri-
ba a dir, Sant Agustí és una institució de Felanitx, just feta a mida. Pels
que enyoram els altres temps, la festa es bona, i per allà d'una vegada en
l'any, no hi podem perdre gaire. De res puc dir «no m'interessa, en tot
cas podré dir si «np ,nliagrada». Penh es a mi A qui no agrada, per exem-
ple, el tir a «palomas zuritas» ... ni de cap casta! Tanta eel-Arnica com hi
ha a Felanitx, que no tota val com les gerretes d'En Capó, be se podrien
enquinçar les escopetes tirant «al platillo». Ens divertiriem tots i estal-
viariem el patiment dels pobres colomins, que comença per arrabassar-
los la coa ... Estic més pel tir de fona.

Una carussa d'En Xesc Fortesa i de Na Mary Santpere, no val un
món? Sempre recordaré aquella expressió d'En Xesc, quan els allots feien
un truller ran de l'escenari, al començament del segon acte. Aturant en
sec l'actuació digué: «Oh, si tornas el Rei Herodes! ¿Quins són els pares
d'aquests nins?» i la funció segui, respectuosament pel respectable. I
quan aquells microfons de cable curt no deixaven sentir res, més de mig
emprenyat aturà el parlament: «A veure meam si els japonesos hauran
feta tanta feina per això, i noltros mallorquins no ho sabrem fer marxar!»
Els mallorquins feren s'espès i la funció segui, perfectament audible.

No m'agrada que -tirin als coloms i, en canvi si pogués, no mouria
un dit pel futbol i recolzaria la «Fiesta Nacional». Per això a Sant Agustí,
per dolenta que sia, mai pot fallar la «Gran Novillada de Feria», i aquesta
vegada que En Pere Olà no sabia com li havien enviat unes bèsties de
Don Antonio Perez Tabernero, ja el FELANITX m'havia anticipat que els
espases havien estat una mica malmenats. No dic «diestros», ni destres,
ni dretans, perquè sembla que no ho eren molt. Tampoc eren esquerrans.
No feien més que el que podien i com es natural el toro fa lo seu. I
no es com el colom, ell té defenses. El que encara no me puc explicar és
com aquell home s'agenollas davant la porta per on sortia el toro, li vol-
gués embolicar la capa al cap... Si la camera l'hagués enfocat de davant
li podia haver endevinat quina intenció tenia. Qui l'endevina fou el toro ...
Vaja bufetada! Bastava veure la cara que posh després. I segui torejant!
Per aquest caire, mereixia ser felanitxer aquest toreret, pet-6 per l'altre
no crec que ni En Miguel Manilla fes mai una animalada com aquella.
Ah, si fos ara! eh, Miguel? En faríem un de bo de «paseillo», almanco,
tú al mig, primer espasa, En Pere Ola i jo fent-te costat, i ... «música
maestro!».

Montuïri ens aportà la banda, bona!, i les Majoretes, bonissimes! Jo
no importa que tornin més majors estan be així. I mira tú per on que
un de Montuïri ens ha vengut a visitar, aqui a San Pedro, i demà partira
de cap alla portant aquesta. Plegats hem renovat la germanor de Montuïri

i Felanitx, mi-
rant el video, i ell ens ha emocionat al tributar unes flors que li havien
obsequiades, a la nostra Mare de Déu de Sant Salvador. El veureu per
Felanitx aquests dies, o p'El Terreno a Palma, és el rector d'allà. Mossèn
Sebastià Miralles Trobat, com Sant Agustí, sempre sera el mateix sembla
que l'haguéssim conegut de sempre. Ens deixa el seu record esperançat
de tornar-nos trobar, i que sia prest! Ell vos darà una forta abraçada de
part nostra.

Miguel Antoni Enginyer

San Pedro, 12 d'octubre de 1988, a deu anys de «San Pedro i Felanitx,
ciutats germanes».

Se traspasa local céntrico
en la calle Mayor, 34
Informes en el mismo

Cursa atiética...
(Ve de la p)gina 1)

'indica club pertanyen el C.A. Mig-
jorn).
Benjamí masculí

1. Llorenç Páramo (J. Capó), 2.
Miguel Mesquida (Migjorn), 3. An-
dreu Maimó (J. Capó), 4. Antoni
Sanchez (Joan Capó), 5. Antoni Gó-
mez (Migjorn).

Alevi femení
1. M.a Pilar Mas (Migjorn), 2. M.a

del Carme Adrover (J. Capó), 3. M.a
Antònia Rigo (Migjorn), 4. M.a dels
Angels Perales (J. Capó), 5. Isabel
Collado (J. Capó).

Alevi masculí
1.• Andreu Páramo, 2. Joan V. Ma-

ties, 3. Fco. Javier Martinez, 4. Julia
Vadell, 5. Laureano Barbero (tots
del Joan Capó).
Infantil femení

1. Cati Capella (Migjorn), 2. Mar-
galida Vidal (Migjorn), 3. Cati Al-
bons (J. Capó), 4. Teresa Sanchez
(J. Capó), 5. M.a del Carme Mas
(Migjorn).

Infantil masculí
1. Raul Ferrer (Joan Capó), 2. Xis-

co Monserrat (J. Capó), 3. Andreu
Páramo Nicolau (J. Capó), 4. Jaume
Barón (Migjorn), 5. Esteve Barceló
(Migjorn).
Cadet-Juvenil masculi

1. Tomas Sanchez (J. Capó), 2.
Joan Barceló (Migjorn), 3. Gori
Mascaró (Migjorn), 4. Tomeu Pro-
hens (Migjorn), 5. Miguel Sanchez
(J. Capó).
Veterans

1. Miguel A. Juan (Fidipides), 2.
Sebastià Adrover (Opel-Felanitx), 3.
Francisco Páramo (J. Capó), 4. Joan
Barceló (Migjorn), 5. Luis Ortega
(C.A. Pollença).
Absoluta femenina

1. Isabel Duran, 2. M.a Antònia
Crucera (J. Capó), 3. M.a Ceferina
Garcia, 4. Apollônia M.a Moll, 5. Ana-
bel Balbas (Totes, amb l'excepció de
la 2.a, del C.A. Migjorn).

Patronat Local de Música de Felanitx
Avís a tots els estudiants de música de Felanitx

Es convoca tots els estudiants de milsica interessats en pren-
dre part als concerts que pretén organitzar aquesta entitat, per-
què, abans del dia 23 de desembre passin per l'escola de música
«Pare Auli», del carrer Mateu Obrador núm. 23 per a inscriure's,
així com per rebre més informació.

Dar de la Tercera Edat - lnserso
Es convida a tots els jubilats i pensionistes, als actes orga-

nitzats emb motiu del XIIè aniversari de la fundació de la Llar.

La Junta de Govern

Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente lit 24 horas

C. Sa Llana, 15 - Tel. 580448 y la. Volta, 167 - Te1.581144 FELANITX



OFERTA!!

VEHICULOS DE OCASION
Seat PANDA
	

PM-AF
Citroen LNA
	

PM-AF
Opel CORSA
	

PM-AF
Citroen VISA
	

PM-AF
Fort FIESTA'
	 PM-AH

Citroen LNA
	

PM-AH
Citroen VISA
	

PM-X

Visítenos, los tiene en:

M. POU, S.A.
CITROEN
 CITROEN

C. Puigvert, 14 - Ter. 580710 	 FELANITX

RESTAURANTE

SA SINIA
PORTO-COLOM

Comunica a sus amigos y clientes, que a partir de
mariana día 27 y hasta el mes de febrero permanecerá
CERRADO.

Disculpen las molestias

FELANITX
• 

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 • 581125 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas

• En el «TITOS PALACE» el gru-
po felanitxer «INTERMINABLES»
obtuvo un resonante EXITO el pa-
sado sábado. No solamente cle.pfi-
blico sino de crítica, como,yuciliinos
leer en «D.M.». «Un conjun,i. o expor-
table que suena maravillokamnte
bien en directo». ¡CongratuIaclons!

• El pasado martes T.Vp paA-
NITXERA celebró CINCO giq,0 S de
existencia, emitiendo un programa
especial.

• El FELANITX el pasado do-
mingo «perdió» en IBIZA en el feu-
do del PORTMANY. El RESULTA-
DO se nos antoja DUDOSO, por los
comentarios que hemos podido oir
en los mentideros deportivos. El co-
legiado COLL HOMAR pudo influir
en el resultado final de forma deci-
siva. Baste con significar que cuan-
do las manecillas del reloj habían
sobrepasado el tiempo reglamenta-
do el Felanitx marcó un gol que fue
anulado por fUera de juegkposicio-
nal a instancias de un jusz de 11-
nea... Así del posible empate DOS a
DOS pasarort al definitivo TRES a
UNO, en menos que canta un gallo...
¡Mala suerte! Esta semana el C.D.
FELANITX DESCANSA, por lo tan-
to no habrá fútbol en «Es fOrren-
to».

• Los BENJAMINES que sólo
pudieron vencer por la minima en
SES SELINES, han sido duramente
recriminados por el propio mister
PEJOTA VAQUER, que esperaba
más de ellos. El triunfo y los dos po-
sitivos conquistados no sirven para
enmascarar el mal juego que reali-
zaron... Así que de momeny4,. deeno
mejorar, han sido suspendicVas todos
los agasajos y fiestas que solían go-
zar semanalmente. Toda una lección
que también debería aplicarse a los
mayores.

• Hoy viernes en el «Rte. Porti-
xol» se conceden las distinciones
«POPULARS-88», un acto que orga-
niza «Radio Popular». Hace unos
arios que nuestro amigo RAMON
ROSELLO fue uno de los galardona-
dos, éste año no sabemos si algún
•felanitxer estará entre los elegidos,
pero allí estaremos para compro-
barlo.

• También hoy se disputa el «l.°
TORNEO INTERNACIONAL DE
BOXEO DE CALVIA». Una confron-
tación «amateur» entre ARGELIA y
ESPAÑA. Siete combates de boxeo y
tres de «Thai-boxing». El actual pre-

, sidente de la F.B.B., el felanitxer JE-
RONI MATEMALAS se encuentra
muy animado ya que hace años que
en Mallorca no se podía presenciar
ningún combate de boxeo. La direc-
ción técnica correrá a cargo del ex-
púgil y mejor amigo MARTIN AN-

TICH.
• Regresó el «TRIO-S'AUBA» de

CUBA. Lo han pasado bien pero...
¡pepsess...!

e Pero son más los que a estas
horas han preferido la REPUBLICA
DOMINICANA. Muchos felanitxers
precisamente, entre ellos TONI
BARCELO «brother» de COLAU
BARCELO, NARCIS FULLANA
por cierto que nuestro amigo ecolo-
gista se está hack...rid° muy famoso
dando conferencias sobre su tema
preferido.

• El día 5 de diciembre ya sa-
ben... ¡Uuuh! GRAN NOCHE DE
TERROR en el «CINE PRINCIPAL».
Premios al mejor disfraz, ambiente
terrorífico, ... En definitiva, una no-
che de pesadilla, que va a ser una
auténtica gozada. «ALIENS», H OU-
SE », «HOUSE II», «CUJO», «THE
FLY» y «LOS LIMITES DE LA REA-
LIDAD» pueden ser las películas que
se van a proyectar en esa larga se-
sión. ¡Al rico susto!

• Nuestro pintor BERNAT SAN-
SO ha tenido un gran éxito en su
paso por la «GALERIA FERRAN
CANO». La crítica también le ha si-
do favorable excepto una aparecida
en el cuadernillo «Zona Cultural» de
4(D.M.» en la que se respira cierto
tufillo personal o simplemente ren-
cor hacia el pintor.

Al joven firmante JOSE MARIA
SARRIEGUI, que no deja de ser un
crítico de tres al cuarto, yo le diría
—parodiando aquella famosa frase
del cura de la «mili»— «Bernat es

más bueno que tu malo». Es una ma-
riera de recordarle que los críticos
podemos ser criticados...

• El pasado sábado se reunieron
en el «Castell de Santueri» más de
una docena de artistas. En el restau-
rante «Es TURO» «cous-cous» al
canto. La expedición estaba capita-
neada por FERRAN CANO y MAG-
DALENA AGUILO. Artistas de la ta-
lia de FERRAN AGUILO, PERE
BENNASAR que está triunfando en
USA, tras conseguir un sustancioso
contrato y estando a punto de ex-
poner en MADRIZ, BERNAT SAN-
SO, donde el pronóstico dice que va
a arrasar. MAIKEL luego les enseria-
ría las películas felanitxeras y un
largo etc. de gente de ese calibre.
Como el día se hizo corto, en Porto-
Colom hubo que rematar la faena en
el «Rte. SA SINIA» y supongo que la
fiesta continuaría en algún pub de
la zona.

• Esta semana en el «CINE
PRINCIPAL» echan otra sobre el ya
rna,nidQ tema: «VIETNAM: VUEL-
VE EL INFIERNO» es el título ¡que
les voy a contar! «LA 7.a PROFE-
CIA» es otra sobre el diablo y sus
posesiones, está dirgida por CARL
SCHULTZ y la actriz estelar es la
guapa DEMI MOORE, que de la co-
media nos ha pasado al terror en
menos de un suspiro.

JORDI GAVINA

VENDO CASA en Calle Riera, 31.
Informes, Tel. 582145.

anys
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ELECCIONES
El pasado 16 de noviembre, fina-

lizaron las Elecciones Munic ipa-
les...

Los concejales que cesarán en su
cargo, después de los seis arios re-
glamentarios serail Luis Ramis Oli-
ver, Antonio Sagrera, Miguel Riera
Nadal, Juan Obrador, Miguel Juan
Bordoy Gabriel Vicens.

Los seis nuevos Concejales se-
rán: Por el Tercio Familiar, Matías
Barceló y kafael Estelrich. Por el
Tercio Sindical, Lorenzo Nicolau
AloU y Antonio Gomila Obrador.
Por el Tercio de Representación
Corporativa, Miguel Miguel y Mi-
guel Barceló Gelabert.
CONCIERTO DE ORGAN()

La 0 b r a «Atlético Recreativa
Aguilas>> organizó en la Iglesia Pa-
rroquial, en la noche de víspera de
Santa Cecilia, un concierto de mú-
sica de órgano qUe estuvo a cargo
de D. Antonio Ma teu, organista de
Santa Eulalia.

Fue un éxito de público y de in-
terpretación.

Presentó ai concertista, D. Pedro
Xamena, Rector del Convento de
San Agustin.
CARRETERA DE CA'S CONCOS

La reforma que se viene realizan-
do en la caii.etera que une nuestra
Ciudad con Ca's Concos, significa
un paso definitivo en el acerca-
miento de estas dos poblaciones_

Los vecinos de Ca's Concos, con
espíritu admirable de colaboración,
vienen laborando muy activamente
en la reforma, conocedores de la
importancia que ella tiene. Se sigue
el sistema de prestación personal y
bien con trabajo, o aquellos que
por especiales circunstancias no
puedan realizarlo, con metálico, to-
dos vienen aunando esfuerzos, guia-
dos a la consecución de su meta
por su primera autoridad, el Alcal-
de pedáneo, D. Antonio Gomila
Obrador.
PREMIO LITERARIO

Poco tiempo después de ganar el
premio «Les illes» de . rantonigrós,
recogemos con satisfacción la noti-
cia de que en Montevideo (Uru-
guay) le ha sido concedida a Joan
Manresa i Martorell, la Englantina
d'Or en unos recientes Juegos Flo-
rales.
UNA BIBLIA EXCEPCIONAL

Bajo la dirección del P. Díez
Macho, se está procediendo a la
confección de una Biblia, la cual,
vistos los primeros fascículos, no
dudamos en catalogar de excepcio-
nal.

En ella, entre un grupo de desta-
cados especialistas, colaboran los
PP. Pedro Estelrich y Antonio Oli-
ver, teatinos. Se edita en los talle-
res de Editorial Cddex.

D'Allavors

BUSCO PARA
ALQUILAR CASAS
DE CAMPO

inf.: Tel. 581090 ( 'inches)
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FELANITX

BASQUET

Mis de 10 bores de bàsquet a la
pista de Sa MolaCalamitoso arbitraje mi Ibiza

Portmany, 3 - C. LO. Felanitx, 1 Els sèniors necessitaren dues pròrrogues
Alineación.—Parera (3), Pont (2),

.Aznar (2), Valentin (3), R. Juan (3),
Sagrera (1), Teruel (2), Gallardo
(2), X. Riera ( 1 ), Mut (2) y Agus-
tin ( 1 ). Cambios.—Beas (2) por Sa-
grera y Javi (2) por X. Riera.

GOLES.—M. 31 (1-0) Miguel An-
gel. M. 38 (2-0) Otal. M. 89 (2-1) chut
raso de Javi que envía el balón al
fondo de las mallas. M. 90 (3-1)
Prous.

ARBITRO.—Coll Homar (0). Fatal
y muy mal ayudado en las bandas.

COMENTARIO.—E1 Felanitx jugó
un buen partido el pasado domingo
en la Isla Blanca. Durante la pri-
mera parte dominó principalmente

, e1 Portmany; pero en la segunda mi-
tad el equipo que dominaba el te-
rreno de juego y el balón era el Fe-
lanitx. Los dos grandes protagonis-
tas fueron un linier y el árbitro Coll
Homar. El mencionado linier, cuan-
do el resultado era de 2-0 señaló un
inexistente fuera de juego, cuando
'Teruel ya había marcado el primer
gol visitante. Por lo tanto el resulta-
do hubiese sido 2-1. Este hecho, al
que el colegiado le dio el visto bue-
no, hizo que el Felanitx se viera im-
posibilitado de conseguir el empate,
cosa que vieron los locales y aprove-
charon para intentar dominar el en-
cuentro, que no consiguieron y en . el
m. 89 el juvenil Javi enviaría el ba-
lón al fondo de las mallas y al cabo
de un minuto escaso el Portmany
marcaría el 3-1 definitivo.

Esperemos que arbitrajes como el
de Coll Homar y sus ayudantes, no
se vuelvan a repetir, porque lo úni-
co que consiguen es que cada vez el
fútbol se vaya más abajo; y conven-
dría más que se quedasen en casa
en vez de hacer el ridículo en un te-
rreno de juego.

Mañana domingo, es jornada de
descanso para el Felanitx. Cabe des-
tacar la gran actuación de los juga-
dores de categoría juvenil, que su-
pieron reemplazar muy bien a los
jugadores del primer equipo felanit-
xer que son bajas, tanto por enfer-
medad como por cumplimiento del
Servicio Militar.

Tia Puput y Gori Vicens
2.• REGIONAL
CAS CONCOS, O - BINISSALEM,

CAS CONCOS.—Huguet, J. Julià
(N. Julià), Zamorano, B. Adrover,
Rosselló, Obrador, J. Barceló, Fiol,
Mayoral, G. Adrover i Risco (A.
Adrover).

ARBITRE.—Sr. Rubert Maura.
Acceptable. L'únic que se li pot
retreure es que no tallàs d'hora
el joc dur practicat per alguns
jugadors visitants, especialment, Ra-
mis (n.' 7) i Torrens (n.° 10). Mos-
trà targetes d'amonestació a J. Bar-
celó i G. Adrover del Cas Concos
i a Torrens i Bauçà del Binissalem.

COMENTARI.—Partit sense gols
i amb poques oportunitats d'haver-
ne fets. En comptabilitzàrem tres,
per part dels locals i una, per part

dels visitants. Així doncs, el joc es
desenvolupa essencialment al centre
del terreny, des d'on partien algu-
nes accions timides d'atac, ja que
els marcatges eren implacables i el
respecte entre els rivals, molt evi-
dent. Quasi totes les ocasions de
gol es van produir a la primera
part ja que, després del descans,
els de Binissalem optaren per un
tancament gairebé total i encaminat
a mantenir u'n empat a zero que
donaven per molt bo.

Resumint, podríem dir que aquest
repartiment de punts fou just, si
valoram el = joc exhibit per uns i
altres però també es veritat que si
hi havia d'haver un guanyador,
aquest havia de ser l'equip de Vilar,
encara que la seva actuació no fos
tan brillant com s'esperava.

Del partit de diumenge passat
se'n podrien destacar tres notes
positives: la presència de la penya
infantil del C. D. Felanitx, que ani-
ma en tot moment els jugadors con-
carrins, l'assistència massiva de
públic, especialment de Felanitx, i
el resultat, no tan dolent si tenim
en compte que el rival anava el
primer a la classificació.

I diumenge --«si no vols brou»...—
visitam el nou líder: ROTLET-MO-
LINAR. «Mal camí, passar-lo prest».

G.
PLA NA TESA, 1 - S'HQRTA, 1'

EXCELENTE PLANTEAMIENTO
Resultado justo y positivo el co-

sechado por el S'Horta fuera de su
feudo. El equipo visitante, pese a
ser dominado a lo largo del encuen-
tro, dispuso de claras oportunida-
des en base a sus rápidos contrata-
ques. El gol local se marcaría en
Ia primera parte, fue como un ja-
rro de agua fría, pues en aquellos
instantes era el S'Horta quien con-
trolaba el partido e imponía su me-
jor ley.

En la segunda mitad el S'Horta
salió con ganas, decidido a sacar
algo positivo, y a ser posible a sen-
tenciar. Y pronto obtuvo recompen-
sa, una gran jugada de Vacas dio
lugar a que Dino estableciera el de-
finitivo empate (1-1).

El S'Horta se defendió con orden
y acierto en los minutos restantes
y consiguió traerse para casa un va-
lioso positivo.

S'HORTA. — R. Roig, Oscar (Va-
cas), Manolo, T. Piña, Guillem,
Tolo, Dino, Juli, J. Ramón, Benná-
sar y J. Piña.

J.
JUVENILES

LA VICTORIA, 3 - FELANITX, 2
No tuvieron suerte el pasado do-

mingo los pupilos de M. Alonso ante
un gran equipo que se imponía en
todo momento, tanto en defensa co-
mo en ataque. Cabe mencionar las
bajas con que contaba este equipo,
debido a que varios jugadores se tu-
vieron que desplazar hasta Ibiza pa-

RESULTATS
Cadets masculins:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 58
CIDE «A», 	 47
Juvenils masculins:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 70
ESPANYOL «A», 	 64

ra jugar con el primer equipo felani-
gense.

Gori
Esta jornada fue de descanso para

la categoría Infantil.
ALEVINES

PETRA, 11 - FELANITX,
Alineación.—Lupa, Risco, Cana

(Cosme), Nico (Perdió), Esteban,
Uguet, Francis, Peti, Miguel Angel,
Oscar (Dani) y Estrella.

Un resultado bastante abultado el
que trajeron de Petra el pasado sá-
bado. Empezaron jugando mal, pero
a los 10 primeros minutos supieron
reaccionar trenzando bien hasta que
les marcaron los dos primeros goles.
A partir de aquí volvieron a desmon-
tarse y el Petra siguió marcando go-
les hasta un total de once.

Gori
BENJAMINES
SES SALINES, 0 - FELANITX, 1'
Alineación.—Acosta, Miguel (Va-

guer), Javier, David, Socias (Ribas),,
Frias, Manolo, Matas, Vidal (An:
drés), Miró y Valentin.

GOL.—M. 28 (1-0) Vidal.
COMENTARIO.—Jugaron un mal

partido en el campo del Ses Salines
el pasado sábado ante uno de los
colistas del grupo. Recordemos que
hace unas semanas los felanitxers se
desplazaron allí para jugar un amis-
toso, ganando por el resultado de
6-0. En este encuentro además de
jugar mal tenían mucha pereza a, la
hora de robar los balones o correr
por el campo. El gol felanigense
no en el minuto 3 del segundo tiem-
po y fue marcado por el jovencito
Tomeu Vidal.

Tia Puput y Gori Vicens

Júniors masculins:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 76
BASQUET D'INCA, 	 47
S_niors masculins:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 68
CAMPOS, 	 67
Juvenils femenines:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 38
AT. POLLENÇA, 	 51
Sèniors femenines:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 32
BONS AIRES, 	 43

COMENTARI
,Parliitrem d'una marathoniana jor-

, Dada, però la realitat superà les pre-
--`visions. El dissabte, des de les qua-
tre i mitja, fins a les onze i mitja
de Ja nit, i el diumenge entre les
1 07 i les dues, el desgastat terreny
de joc de 134squet del Camp Muni-
nicipal d'Esports, fou potejat cons-
tantment per dotze equips diferents.
«Curiosament» es tracta de rúnica
pista de Sa Mola que no ha estat re-
pintada aquest estiu passat, quan
era, de molt, la que més ho necessi-
tava. Hi hagué de tot: victòries
(equips masculins) i derrotes
(eqiiips femenins), resultats amplis
(júniors) i d'altres més justs (quasi
tots), bon joc (cadets i juvenils
masculins), incidències en les que
afortunalament els locals no hi ten-
gueren res a veure (juvenils mascu-
lins) i emoció que es manifestà amb
el màxim exponent en el partit dels
sèniors.

La jornada començà amb una no-
va lliçò dels CADETS que, dirigits
pel tàndem Xisco González - Antoni
Oliver, contagien al públic amb un
ràpid, viu i fort bàsquet. Les dife-
rències havien estat sempre petites,
però en els darrers cinc minuts els
de Palma no anotaren cap punt i un
parcial de 8-0 rematà la reina. El
partit d'Amengual (26 punts), fou
completíssim i el final del partit del
jugador Aleix, impecable.

Les JUVENILS, malgrat la nova
derrota, en aquesta ocasió ho dona-

(Passa a la pagina 8)

Video Club RICART
• 	

C/. Major, 45 - Tel. 581658 - FELANITX.

TODAS LAS NOVEDADES EN VIDEO
UN ESPIA SUPER GUBY — Humor ROBOCOB — Acción
AGUAS PELIGROSAS — Aventuras E.T.E. — Ciencia ficción
CAMPO DEL INFIERNO — Bélica 16 VELAS — Aventuras
MASTERS DEL UNIVERSO — Fantástica
LA COSTA DE LOS MOSQUITOS — Aventuras
PROYECTO X — Cencia ficción NO HAY SALIDA — Aventuras

RESERVE SU PELICULA
A partir de hoy, abierto todos los sábados

por las tardes, de 6 a 9

RICART,  lo mejor del cine en video



Consulta de GINECOLOGIA
Dr. Arturo Gil Bretones

Col. 1902

Revisiones ginecoldgicas - Control e embarazo
- Planificación familiar y Ecografia

C. Call. 17 Tel. 5559S1 (mañana) y 583141 (tardes)

Todas las tardes a partir de las 16 h. y sábados por la
mañana (consulta previa cita).

PRESENTACION OPEL VECTRA
ee,t

Concemonanos Ofinale6
FELANITX

OPEL €3+- 	
Mejores por experiencla

LE ESPERAMOS

• 1 •Julia AUTOMOVILES

Carrer de Campos, 51 - Tel. 581521

FELANITX

Mois a la Sala
Les Escoles i els arbitres„
no tenen res a veure

Ara es temps de pagar els arbitris.
Tothom va de capoll, fer cua, tor-
nar-hi perquè el ferns ara no es paga
a l'Ajuntament, no trobar el rebut
i dimarts va acabar el termini per
pagar a Felanitx.

No sabem de ningú que passi gust
de pagar, pero també es cert que a
més haver de ser un calvari el pa-
gar, ja passa de mida. Els Senyors i
Senyora decidiren donar a co-
brar tots els arbitris a la Comunitat
Autònoma i que faci el que vulgui i
com vulgui. El preu va ser del 4 al
5 % del total recaptat, segons sigui
molt o poc. La nostra proposta era
que es cobras a Felanitx, per part
d'un funcionari expressament COD,-
tractat per aquesta feina. Amb el v2i.,
br del que ens costa que -e/is cobri$ .

 poden pagar cinc funcibnaris tot,q
l'any, aquest funcionari ctobraria tot
l'any, ningú hauria de fer cua, tenir
presses perquè s'acaba el temps i si
no haurem d'anar a Manacor o ten-
drem recàrrec i totes aquests fote-
ses que s'afageixen" al viatge feixuc
d'haver de pagar. Els senyors i .1a
senyora troben que es molt mi-
llor així com ho fan i com no s'es-
colten raons tothom va de capoll.

I el que es més trist, a mes dels
espectacles públics que munta el
Batle a La Sala, és com gasten
aquests arbitris que religiosament
pagam els betzols, ja sabeu que
ha, gent propera al grup governant,
que fan mangarrufes per no pagar-
los tots, sobretot quan parlam d'im-
posts municipals per llicències
d'obra. Els diners es gasten mala-
ment o no es gasten, es posen a una
libreta i fan interessos. Els diners
haurien de gastar-se primerament
amb els serveis públics, sanitat,
aigua potable i clavegueres, enllume-
nat, assistència social, joventut, es-
coles,

Parlem d'escoles. Un dels aspectes
més abandonats del nostre grup de
desgovern, son les escoles. Enguany,
llevat de la de S'Horta, totes han
començat amenaçant de no comen-
çar si no es feien obres imprescindi-
bles per començar les classes. Però
l'escola més deixada de la ma dels
senyors i la senyora d'AP és l'escola
de Cas Concos.

Després de molts d'anys d'implo-
rar, es varen començar les obres dia
16 d'agost, dues setmanes abans de
començar les classes. El termini
d'execució de les obres era de tres
mesos j, naturalment, no s'ha com-
plit, ni saben de que van. L'obra que
s'ha fet fins ara no es pot rebre per
ningú que tengui coneixement, natu-
ralment no són a la meitat del que
s'ha pressupostat i els quatre mi-
lions que es gastaran nomes hauran
servit per rentar un poc la cara a
l'edifici. Les condicions higièniques
i de necessitats primaries d'una es-
cola pública, seguiran sense cobrir-
se ni atendre-se. Segueix havent-hi
goteres, les persianes cauen a tros-
sos, els celrassos no s'han acabats,
han estat cinc mesos serise vidres,
encara no tenen telèfon, es contrac-
taran 5.000 W per un consum 'de
10.000 W, l'electricitat no estava

pressupostada i ho ha fet el cami-
ner, la guarderia també ho ha fet el
caminer i ho havia de fer el contrac-
tiste, a hores d'ara no tenen llum, si
encenen dos llums es fon...

Això sen els serveis que tenim
amb els arbitris que pagam, pet-6
sen cuiden prou de fer bulles i

menjars, enguany duen gastades
més de 700.000 pessetes en dinars,
sopars j menjua.

Els felanitxers, hem d'exigir a
aquesta gent que atenguin les nos-
tres necessitats primaries, On els
nestres diners i en tenim dret, des-
prés, si sobra res i han fet un poc
de bonda ja faran homenatges i so-
pars.

CERCAM UNA AL.LOTA amb car-
net de conduir, -per 'cuidar casa
i nins, unes sis hores al dia. A
partir de gener.
Informes en aquesta administra-
ció.

VENDO ORDENADOR AMSTRAII
CPC-6128.
Con impresora y monitor.
Informes: Tel. 581282

- de 1730 a 21 h.

Més de 10 bores...
(Ve de la pagina 7)

ren tot i no escatimaren cap esfor;:.
La parella arbitral, que maldirigí el
partit, fou incapaç d'aturar el joc
brusc que domina quasi bé tot el
temps i, a més, castigaren les fe-
lanitxeres amb el doble de faltes
que a les pollencines.

Els JUVENILS MASCULINS da-
vant l'imbatut líder, l'Espanyol «A»,
mostraren el millor bàsquet que han
jugat enguany. Un joc molt discipli-
nat i ple d'encert en front d'un
equip «de campanilles». El partit
s'aturà quan mancava un minut i
sis segons, moment en que entre
l'arbitre , Sr. Orout i l'entrenador
sitant sorgí una discussió que aca-
ba_ amb la retirada d'unes fitxes i
posterior abandonament del camp
per part de l'Espanyol. El marcador
enregistrava 70-64 i quedaven pen-
dents dos tirs lliures a favor, i tam-
'hé possesgi'Vde baló. El Comité 'de
Competició haurà de decidir coses.
El creua ment de cables de l'entrena
dor visitant probablement venia de-
gut a que estaven a punt de perdre
el primer partit, quan els havien

guanyat tots com a minim per 20
punts.

Sense cap motivació ja, i amb una
hora de reto»:1 (a les 10 del vespre
i amb aquella serena!) començà el
partit dels JUNIORS en el que s'en-
frontaven als colistes. Servi perquè
Amengual (38 punts i 25 rebots) i
Perelló (20 punts) es tornassin lluir.

El diumenge dematí no pogueren
fer gaire més les SENIORS amb un
rival que comptava amb jugadors
de gran envergadura i qualitat. En el
Joan Capó no hi eren presents ni
Isabel Reoerte ni Dina, ni tampoc
Carme Vivancos que serà baixa per
una bona temporada. En els darrers
minuts del primer. teimps se forja la
victòria del' Bons Aires que en el
descans guanyava per 19 a 33. El poc
encert dels dos equips dona un con-
gelat parcial de 13-10 a la 2.8 part.
S'ha d'intentar recuperar el terreny
perdut el diumenge que ve a Ses
Salines. .

El fet de que no pugui existir
l'empat al final d'un partit fou una
injusticia a l'encontre dels SE-
NIORS MASCULINS, vegeu: 28-28
(descans), 29-29 (parcial segon
temps), 57-57 (final dels 40 minuts),
6-6 (1.a pròrroga), 63-63 (global des-
prés de la 1.8 prórroga); 5-4 (2.2
prórroga); 68-67 (resultat final).
Més de dues hores es necessitaren
per a donar un vencedor, cosa que
arriba quan cada equip ja havia per-
dut 5 jugadors. L'assignatura pen-
dent del Joan Capó varen ser els
tirs Iliures que fallaren amb eXcés,
encara que hi ha l'atenuant dels ner-
vis i del vent que feia. Però, així i
tot, diguem que entre el minut 40 i
el final de les dues pròrrogues es f a-
liaren els dotze tirs que s'intentaren.

AQUESTA JORNADA
Després de l'embafada de la set-

mana passada, en aquesta ocasió no
podrem presenciar cap partit a Fe-
lanitx; tots els equips s'hauran de
desplaçar.

Dissabte: cadets a Ciutat (Ramon
Llull), juvenils masculins a Campa-
net, júniors a Marratxí i juvenils fe-
menines a Ciutat (Bons Aires).

Diumenge: rivalitat de la bona
amb els partits a Santanyi (seniors
masculins) i a Ses Salines (séniors
femenines).

LARRY CISTELLES

ELECTRO-FRED
F. Contreras

E'inpresa An torizad a por el M. de
I. N.° 267

Instalaciones eléctricas e
industriales.
Pararrayos y Alarmas.

Reparación en general de:
Cámaras frigorificas. vitrinas,

conservadoras, refri9eradores
de leche.

Aire acondicionado.
—Servicio permanente.

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

Necesito aprendiz electricista
URGENTE!




