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Il Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» FELANITX  

La setmana passada, be que d'una
mariera apressada per mor de la
cloenda avançada de l'edició, do-
narem compte de la constitució de
la Junta Local de Seguretat Ciuta-
dana.

Avui volem ampliar la informació
descrivint la missió específica d'a-
questa Junta:

a) Analitzar i valorar la situació
de la seguretat pública en el muni-
cipi, formulant les corresponents
propostes o plans per a una eficaç
coordinació i coliaboració dels dis-
tints Cossos de Seguretat.

b) Elaborar plans per a prevenir
la consumació d'ae,tes
c) Arbitrar fórmules per a l'in-

tercanvi d'nformació i de dades que
sien relevants per a que cada Cos
pugui complir adequadament les

LA JUNTA LOCAL DE SEGURETAT CIUTADANA 	 dfuncions i comeses que tenen atri-
brats. a ro e

d) Estudiar i valorar els infor-
mes i propostes que formulin les
persones o entitats públiques o pri-
vades entorn a la seguretat pública
del municipi.

e) Impulsar la cooperació dels
efectius que incideixen en la segu-
retat ciutadana dins l'àmbit del mu-
nicipi.

f) Adoptar decissions vinculants
i fer-ne l'adequat seguiment per tal
de possibilitar el seu acompliment.

g) Exigir que s'acomplesquin els
acords presos i que s'exerceixin les
funcions policiais emanades de la
Llei i les derivades de la Junta.

Les funcions atribuïdes a la Junta
Local de Seguretat, es circumscriu-
ran exclussivament a l'ambit terri-
touai del municipi de Felanitx.

posteriorment davant
Suprem, motivà el canvi de criteri
de l'Ajuntament en precaució de
que es poguessin derivar perjudicis
pels propietaris.

I així esta la questió. Una situa-
ció certament provocada per) una
política urbanística arbitrària arros-
segada des de molts anys enrera i
a la qual o bé no es vol o no se
sap posar solució.

L'ecirtonal discriminada
A l'hora d'escriure aquest paper,

ens trobam davant una partida de
temes d'actualitat.

A escala local, la setmana passa-
da va venir marcada pel processa-
ment del Batle de Felanitx i els
regidors que integraven la Comissió
de Govern abans del canvi de partit
(o de jaqueta, com voldreu) amb
l'excepció del representant del Par-
tit Socialista.

No hem de negar que el tema és
apassionat i tenim una gran curiosi-
tat de veure com es resol l'assump-
te. Des d'aquesta secció hem posat
de relleu de quina manera l'Ajunta-
ment, en matèria d'urbanisme, ha
seguit una política molt difícil de
qualificar. En tot cas, hi haura oca-
sió de tornar-hi.

També hauriem pogut parlar de
la vaga general, pert) a hores d'es-
criure el nostre comentari no tenim
gaire idea de com prendrà definiti-
vament la cosa, tot i que sospitam
que, al capdavall, no se'n seguirà
cap resultat profitós i tot s'haurà
redult a una gresca poc responsa-
ble i, en tot cas, desproporcionada
a les raons aHegades per a organit-
zar-la.

Aprofitarem, per tant,..rocasió per.
fer-nos ressó d'una actuació del
Govern Balear que consideram par-
ticularment inoportuna i desafor-
tunada.

Resulta que en virtud d'una Hei
aprovada pel Parlament Balear,
l'Editorial Moll, sens dubte la més
acreditada de Mallorca, no pot
rebre subvencions oficials per la
simple raó que un membre de la
família a la qual pertanyen els pro-
pietaris hi ocupa un càrrec politic.

La situació va esser sotmesa a

judici davant els tribunals corres-
ponents, els quals han sentenciat a
favor de l'Editorial.

Doncs bé, el Govern Balear no
s'ha conformat amb la sentencia
ha decidit recórrer-hi en contra,
davant instancies superiors. Men-
trestant l'Editorial, almanco durant
dos anys, se veurà privada d'ajuda
oficial.

A nosaltres, aquesta actitud ens
sembla desorbitada i sense cap cas-
ta de justificació. En efecte. l'Edi-
torial Moll deu esser l'entitat pri-
vada que més ha treballat en favor
de la nostra llengua i cultura, i el
seu nom va lligat a empreses tan
importants com el Diccionari Cata-
la-Valencia-Balear, iniciat per Mos-
sèn Alcover, la publicació de les
Rondaies mallorquines, i les presti-
gioses coHeccions «Raixa» i «Les
Illes d'Oro, per anomenar les seves
tasques més importants.

Pere, un detall a destacar és que
l'Editorial Moll va estar en peu de
guerra justament durant l'època de
les restriccions, de les persecucions,
de les censures i de les represàlies,
és a dir, durant aquells anys en qué
fer sortir un llibre en català at
carrer era una aventura arriscada
amb tots els vent bufant en contra.
Eren els temps en qué no teniem
encara ni idea de per on podria
arribar l'autonomia, ni la normalit-
zació, ni se pronunciaven aquestes
paraules amb que s'omplen la boca
els components del nostre govern
autonòmic, alguns dels quals es
dedicaven a parlar en castellà als
seus fills.

Per altra part, crida l'atenció que
el Govern que fila tan prim respec-
te del cas de l'Editorial Moll, hi
haja filat tan poc en altres assump-
tes que han estat prou remenats
perquè els hàgim de detallar.

Vat aquí un bon motiu que ens
obliga a dubtar de la sinceritat i la
bona disposició del Govern respec-
te de la normalització lingüística.
La llei publicada per regular agues-
ta materia, aprovada per unanimi-
tat, a penes si s'aplica. I el cas no
és únic. L'actitud del Govern té la
seva congruent correspondencia als
ajuntaments. A Felanitx, sense anar
més enfora, tenim aprovat un regla-
ment de normalització lingüística,
però encara es l'hora que ha de
produïr un efecte observable.

Ho hem dit moltes vegades i ho
podem repetir: el camí de la recu-
peració serà llarg i difícil.

Pirote'xnic

del PSOE i per Tomeu Obrador i
Maria Obrador del «Coloms» per
pressumpte acte de prevaricació.

Mentre que l'actitud del jutge
dóna a entendre que poden existir
indicis de prevaricació, el Batle
Cosme Oliver nega en rodó aquesta
possibilitat i explica que aquesta
contradicció és consequencia del
criteri seguit per l'Ajuntament, que
en un principi i d'acord amb el pla
parcial de Ca's Corso, que permetia
l'ús de fosses aseptiques, es conce-
dien llicència en contra dels infor-
mes tècnics. La posterior no recep-
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El Jutge ha dictat acte de
processament al bade tres regidors

del nostre Ajuntament
Arran de la concessió d'uns per- ció per part de l'Ajuntament de la

missos d'obra amb informes tècnics urbanització per manca d'infraes-
negatius i la denegació d'un altre tructura i el litigi sorgit amb els
permís en -idérttiques eircumstan- urbanitzadors, fallat una vegada a
cies, lliurats per la comissió corres- favor de l'Ajuntament i recorregut
ponent del nostre Ajuntament, els el Tribunal
primers el mes de novembre de
l'any passat i el darrer pel mes
de febrer d'enguany, el jutge Anto-
ni Oliver, del Jutjat de Primera
Instància de Manacor, ha dictat
acte de processament contra el
batle Cosme Oliver i els ,regidors
Gabriel Mora, Pere Batle i Pep
Bonet. Aquest respón a la querella
criminal posada fa uns mesos pels
regidors Algaba, Massutí i Oliver

Cursos de català
per ràdio

Centre d'Educació Permanent d'Adults
ECCA

Informació i matrícula a l'Ajuntament.

AJUNTAMENT DE FELANITX
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PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral: 	 1.500 ptes.
Semestral a fora: 1.650 ptes.

SANTORAL

Diu. 18 M. Déu l'Esperança
Dill. 19 St. Nemesi
Dim. 20 St. Domingo de Silos
Dim. 21 St. Pere Canisi
Dij. 22 St. Honorat
Div. 23 St. Joan de Kety
Dis. 24 Sta. Tarsila

LLUNA

Lluna plena dia 23

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 l'esta,
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 19 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:

Francesc Pifia
Gaya -Melts
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Cat. Ticoulat
Francesc Piña

TELËFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines i Policia
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funerària Felanitx

580448-581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Guàrdia Civil 	 580090
Bombers 	 581717

Miguel° Colom Ortigues
mori cristianament a Felanitx, dia 1 desembre de 1988, a l'edat de 76 anys,

havent rebut els sants sagraments i la Benedicció Apostòlica.

Al eel sia

La seva germana Petra; germà politic Miguel Pujol; fillol Esteve Pujol; neboda Francisca
Vicens; renebot Miguel, cosins i els altres parents, vos demanen que la tengueu present en les vostres
pregaries.

Casa mortuória: Calatiguera, 10-A
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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 17, tomó los siguientes
acuerdos, con asistencia de t odos
sus miembros:

Se aprobó por unanimidad el acta
de la sesión anterior.

Se acordó devolver a D.a Fermina
Heredia Bermejo la fianza constituí-
da por la explotación temporal de la
playa de S'Arenal de Porto Colom.

Se acordó devolver a Hermanos
Segura, C.B. la fianza constituída
por la instalación eléctrica del Cole-
gio de Porto Colom.

Se acordó devolver a D. Esteban

Barceló Bordoy la fianza constituída
por la construcción de la 2.a Fase
del Matadero Municipal.

Se autorizó para la apertura de
zanja en la via pública, a D.a Lucía
Martinez Zamora.

Se concedieron ocho nuevos pla-
zos para terminación de obras auto-
rizadas.

Se concedió licencia a la Compa-
ñía Telefónica Nacional de España
para construir una central telefóni-
ca en la calle Ca'n Gaya de Porto Co-
lom, estando exceptuada de tasa.

Se concedió licencia a D. Nicolau
Barceló Oriola para la construcción
de una vivienda unifamiliar en el so-
lar de la calle Sant Agustí, con una
tasa de 192.531 pesetas.

Se informaron favorablemente las
solicitudes de construcción de vi-
vienda rústica, suscritas por D. Ma-
nuel Tarragó Monguió, por D. Cris-

tóbal Adrover Vallbona y por D.
Apolonia Barceló Martorell.

Se concedió licencia a D. Antonio
Danús Obrador para la construcción
de un almacén agrícola en la finca
denominada Son Xina, con una tasa
de 11.120 pesetas.

Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
a D. Bartolomé Nicolau Adrover, a
D. Cristóbal Mesquida Vaguer, a D.
Nicolau Sitjes Sansó, a D. Juan So-
ler Manresa, a D.a Barbara Barceló
Covas, a D. Juan Risco Arenas, a
D. Mateo Ramón Sirer, a D. Jose
Mascaró Pallicer y D.a Teresa Antich
Sitjes.

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.

La Comisión, previa declaración
unánime de urgencia, acordó por
unanimidad, a propuesta del Sr. Al-
calde, realizar la exposición antoló-
gica de artistas Felanitxers y apro-
bar el presupuesto de gastos de la
misma, por un total importe de
2.679.450 pesetas aproximadamente.

Felanitx, a 20 de octubre de 1988.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

Cosme Oliver Monserrat

Ajuntament de Felanitx
L'Ajuntament de Felanitx, vol fer

avinent que va esser present a la
primera part dels actes-homenatge a
don Joan Capó, celebrats al coHegi
del seu nom el passat dia 2, en la
persona de la Regidora de Cultura,
qui es va excusar davant la Directo-
ra del Centre i del President de l'As-
sociació de Pares de no poder as-
sistir al final, per motiu de sortir
de viatge cap a la peninsula tot se-
guit.

Catalina Picó,
Regidora de Cultura

SE VENDEN MUEBLES USADOS
muy económicos.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

BUSCO CASA para alquilar en
Felanitx o Porto-Colom.
Inf.: Tel. 581020

Perruqueries
Agrupades de Felanitx
is el nostre millor desig el que passeu

unes bones testes nadalenques

VOS HO DESITGEN:

Perruqueria Kiska
Sebastián y Encarna

Catalina Sureda
Agustina

Rubio's peluqueros

Catler
Coloma



Porriquia de Sant Miguel (Ca vostra)
Comença la xauxa per als joves de Confirmació

Joves «marxosos» de Felanitx nascuts els anys, 1971, 72, 73

Lloc: El vostre nou local Parroquial (Rectoria).

Dia: Divendres, 23 de desembre.

Hora: 21 h., vespre.

VOS ESPERAM «MARXOSOS» A LA XAUXA

L'Advent temps d'esperança
Quatre questions per a la ieflexió

LA PREGARIA
L'esperança prega, perquè no es fia de les seves forges, sine) que con-

fia en la força de Déu. Aquest es el seu millor treball i l'arma més pode-
rosa que té.

Prega pausadament, confiadament com la Cananea; prega humil i cons-
tantment, com Moises o Maria; prega amb crits i gemecs inefables, com
Jesús.

El qui espera prega. El qui espera intensament, suplica. El qui espera
ansiosament no deixa de pregar. Un cercle virtuos: a més desig més pre-
garia, a més oració més desig.

«Desitjant te cercaré, cercant te desitjaré, estimant-te te trobaré i tro-
bant-te t'estimaré» diu Sant Anselm.

L'oració de l'esperança es centra amb el «Maranathá». Vine, que vengui
a nosaltres el vostre regne. Que vengui a nosaltres Jesús.

Canviarà la nostra constancia de pregaria durant l'Advent?

FELANITX
,

El dijous dia 8 de desembre Ca's
Concos d'Es Cavalier va conmemo-
rar el 175 aniversari de la procla-
mació de la Immaculada Concepció
com a Titular del seu temple.

A les 7 del vespre se va concele-
brar una solemne missa que va pre-
sidir Mn. Bartomeu Vaguer.

En el sermó Mn. Baltasar Amen-
gual Rector de Calonge amb parau-
les plenes de bellesa i de significat
profund va glosar la figura de Ma-
ria com Immaculada, com a Mare i
com a Titular del temple de Ca's
Concos d'Es Cavalier.

Seguidament el Rector Mn. Mi-
guel Lladó va beneir les obres de
restauració del campanar, obra de
gran envergadura i necessària, dui-
tes a terme gràcies a les aporta-
cions econòmiques dels concarrins.

El Cor Parroquial va interpretar
distintes composicions musicals i
també va cantar els goigs de la
Titular 'del temple.

Hi va assistir la Corporació Mu-
nicipal, presidida per Cosme Oliver,
Batle de Felanitx.

Acabada la missa es va presentar
el llibre SOM DES CONCOS II es-
crit per Mn. Miguel Lladó i Ayarte
i publicat a la Coliecció «Coses
Nostres» que amb tant d'encert
dirigeix en Josep Grimalt i "Vidal.

Aquesta edició està patrocinada
per la Conselleria de Cultura, Edu-
cació i Esports del Govern Balear
mitjançant la Direcció General de
Cultura.

Va cuidar de la presentació el
senyor Joan Maimó i Vadell i ho
feu amb les següents paraules:

L'arxiu d'aquesta parròquia guar-
da un llibre manuscrit molt sugges-
tiu titulat: oLlibra de l'Obra de
Ca's Concos 1811» i que al horn hi
duu escrites aquestes paraules:
«Som des Cancas». — Des de que
Mn. Miguel Lladó prengué posses-
sió del càrrec de rector el seu cor
i sa mirada se li varen enganxar
per aquest llibre i per tots els
altres papers que es conserven ge-
losament a l'arxiu i que retenen
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uns secrets inviolables que consti-
tueixen la vertadera història, si be
desfeta en peces minúscules, d'a-
quest temple i dels oratoris que el
precediren.

Aquest llibre manuscrit i tota
quanta documentació que fes la
més petita referència al culte
d'aquest indret incitaren la seva
curiositat de rector, de pare espiri-
tual dels conca rrins i d'estudiós,
de tal manera que, empès per
l'amor que tot ho supera, amb faci-
litat de ploma i amb seny i pacièn-
cia, ha anat posant-los en perfecte
ordre i unint-los en conjunt organic.

Aquest amor seu per la Casa de
Déu per tot el que afecti al terme
de Ca's Concos des Cavalier, com
tot amor vertader ha estat ample i
generós. De totes aquestes confidèn-
cies corprenedores ha volgut que
tots en gaudíssim i aixi com a la
primera entrega del nombre tretze
de la Cotlecció de Coses Nostres,
que tan admirablement dirigeix l'in,
fatigable amic En Pep Grimait, ens
danava claricies de les Missions
que sens dubtes, com diu ell ma-
teix: «havien fomentat i afavorit la
vida religiosa i ajuntat els lligams
de la contunitat cristiana que anava
germinant» ens presenta ara agues-
ta segona entrega de la mateixa
collecció baix el nom: «Som des
Concos», a cura de la Conselleria
de Cultura del Govern Balear i pul-
crament impresa per Gràfiques
Lb pis.

Mn. Miguel Lladó, donant compte
de totes les fonts on ha begut i de
la procedència dels documents fide-
dignes, amb amor incorrupte a la
veritat ha sabut reconstruir i fer
reviure uns temps llunyans. Res no
li ha passat per malla i fil per
randa ens conta com aquesta comu-
nitat motivada per la fe empren-
gag la constrifccierliPari na'u oratori,
el tercer que s'aixecava en aquest
lloc i el primer en la construcció
del qual hi participa tota la feligre-
sia. Ens esmenta quins eren els
honorables protectors, que es res-
ponsabilitzaren de l'obra i que no-

Parròquia de Sant Miguel

mien i què guanyaven els picape-
drers que l'edificaren. Ens dóna
una bella imatge del capella fela-
nitxer Dr. Miguel Galmés qui fou
l'anima de tan noble empresa i, fins
i tot, ens detalla minuciosament
totes les recaptacions i despeses.
Aquesta precisió en els més minims
detalls fan d'aquesta monografia
una obra verament exemplar.

Jo voldria que aquestes paraules
meves no hagin estat sobreres. La
seva comesa no era altra que tfa
d'aconsellar-vos que vos prepareu
pera deleitar-vos amb l'ofrena que
vos fa amb noble gentilesa el vostre
rector. Llegiu aquest llibret i reviu-
reu un temps gloriós d'amor i de
fe del cent voltes beneit terrer dels
avis.
Quel 'la Verge Immaculada, titular

d'aquesta Parròquia, ii doni forces,
l'encoratgi i l'ajudi per seguir en la
generosa tasca empresa i completi,
fins als nostres dies, la història
Palau de Déu, a dins Ca's Concos
des Cavaller. Així sia.

L'acte va acabar amb les parau-
les del Rector Concarri Mn. Miguel
Lladó per donar les gracies a tots
els asistents i per comunicar ails
concarrins que omplien a vessar el
templa parroquial, de quê s'havist
rebut un donatiu de l'Ajuntament
de 750.000 ptas. per ajudar a pagar
el deute de les obres.

Aquesta noticia fou rebuda per
part de tots amb un fort aplaudi-
ment, manera aquesta d'agrair  j este-
rioritzar P alegria que tots varen
sentir quan conegueren la collabo-
ració de l'Ajuntament.

175è Affiversari de la proclamaciô de !a
lomacuiatia, titular del iempie de Ca's Concos

Comercial MASCARO
C. Zavellá, 7 - Tel. 580621 - FELANITX

siempre a su disposición con su amplia gama de
ELECTRODOMESTICOS

Y para un mejor servicio, desde el pasado día 8,
TRASLADAMOS nuestro VIDE CLUB
al mismo edificio de la calle ZAVELLA



Celler Cooperatiu Felanitx
—AVIS—

Tots els interessats en serments i peus per a sembra de vi-
nya, passin abans del dia 23 de desembre per la Cooperativa a dir
la quantitat.

Tots els interessats en que la Cooperativa els hi dugui la
vinya fent-lis totes les feines, passin per la Cooperativa per co-
nèixer les condicions.

Per a qualsevol consulta, els socis tenen especialment els di-
marts i dijous de 5 a 7 de l'horabaixa.

Felanitx desembre 1988.
Gracies,
Conseil rector

Boutique Mari Taiii
Comunica a sus clientes de Porto-
Colom, Felanitx y alrededores que

permanecerá ABIERTO, ofreciendo sus
MODELOS DE FIESTA especiales para

Navidad y Año Nuevo.
R. Crucero Baleares, 16 - Tel. 575071 Porto-Colom

Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente las 24 horas

C. Sa Llana, 15- Tel. 580448 y 1». Volta, 167 - Te1.581144 FELANITX

FELANITX

Nicolau Forteza exposa a la
Casa de Cultura

Avui horabaixa a les 6 será Mau-
gurada a la Casa de Cultura, una
exposició de pintura del nostre
paisà Nicolau Forteza, un pintor
que s'ha situat amb prou mereixe-
ment entre els millors paisatgistes
mallorquins . Aquesta mostra
es 1a número 72 i la que fa sis de
les que ha muntat a casa nostra.

Es molt suggerent poder contem-
plar de tant en tant els paisatges
de Nicolau Forteza, són un plaer
visual i un sedant que cal agrair de
bon-de-veres.
, De la presentació de la seva ex-
posició a Paris, a la «Galeria
Drounant», reproduim dos parà-
grafs signats per Henry François
Rey:

«Nicolau Forteza, com altres tants,
recorre el doble camí del poeta i
del pintor, del narrador que dia
per dia, hora per hora, escriu el
diari intim del mar, del sol i del
vent, la crònica de la naturalesa
que no deixa de cridar-nos, de can-
tar, de rondinar i parlar-nos, per
poc que li parem un xic d'atenció.

Nicolau Forteza es tot ulls i oïda.
Els seus pinzells són com antenes
sensibles sempre a punt de copsar
el més petit caprici de la llum i el
derrible del sol».

Aquesta mostra restara muntada
fms dia 9 de gener i podia ser visi-

.,tada, de 18 a 20'30 h. els dies fei-
ners i de les 11 a les 13 i de les 17
a les 21 els diumenges i festius.

Presentació del Ilibre
«Liquen Saur»

Dimarts passat s'havia de presen-
tar a Ciutat el darrer llibre d'Arnau
Pons, «Liquen Saur», que com sa-
ben els nostres lectors, esta illus-
trat amb imatges de Rafel Juan.

La presentació a càrrec de Biel
Mesquida i Joana Creus, s'havia de
fer succesivament a la Universitat
de les Illes Balears (sala d'actes de
Cas Jai) i al CIDA, del carrer Pa-
tronat Obrer.

Col.lectiva de Nadal a
«Call Vermeil»

Avui i fins el 31 de desembre, a
«Call Vermell», del carrer Major, hi
haurà una mostra «Collectiva Nadal
88», on exposarà estores Na Lola
Planes, ceràmiques Na Maria Ramis
i Vidal, roba de casa estampada a
ma, Na Miriam i Na Montse i escul-
tures En Miguel Ferrer i Montser-
rat.

Ceràmiques i aquarelles a la sala
de «Sa Nostra»

Des de dimecres passat es troba
oberta a la sala d'art de la Caixa de
Balears «Sa Nostra», una exposició
integrada per ceràmiques —nous
disenys en porcellana— de Peter

Owen i per aquarelles del conegut
pintor angles Benjamin Smith.

La mostra restara oberta fins dia
23 i es pot visitar de 18 a 21 hores
els dies feiners i d'l 1 a 13 i de 18 a
21 els diumenges.

Els Reie en el Port
L'Associació de Veins i Propieta-

ris de Portocolom comunica a totes
les persones que vulguin acompa-
nyar en barca fins al ma a SS. MM .
els Reis Màgics, que es presentin
5 de gener, a les 17'30 al bar del Club
Nàutic.

Concurs de Cartelles per «Sa Rua»
Demà diumenge, a les Il, en el Gu-

rugú, sera inaugurada l'exposició de
dibuixos del concursnescolar orga-
nitzat per anunciar «Sa Rua 89», on
figurará el cartell elegit.

La mostra es tancarà dia 25 i pot
ser visitada de 18 a 20 h. els dies fei-
ners i d'11 a 13 i de 18 a/20 els festius

«Eis Cors de Mallorca
canten Nadal»

Derma diumenge dia 18, a les 5
del capvespre, a la basilica de Sant
Francesc de Ciutat, se celebrarà la
XVIII Trobada anual «Els Cors de
Mallorca canten Nadal», que orga-
nitza la Federació de Corals de
Mallorca i a la que participara la
Coral de Felanitx.

La nostra Coral, des de la seva
fundació, ha intervengut a totes
aquestes trobades nadalenques, al-
ternant amb gairebé totes les
corals federades de Mallorca.

Sorteig «paga extra»
de «Sa Nostra»

El premi del sorteig «Paga extra»
per a pensionistes, de «Sa Nostra»,
ha estat aquest mes per ri.a Francis-
ca Bauza Adrover, del carrer de Son
Pinar, 32. Són 25.000 pessetes.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
ENCONTRE NADALENC de la Ter-
cera Edat.— Organitzat pel Bisbat,
tindrà Roc dia 19 a la Seu. Sortida
a les 9'30 del P. E. Mestre.

Itinerari: Parada a un hipermer-
cat, visita a la Porciúncula, dinar a
l'hotel «El Pueblo» de S'Arenal i a
les 16'30 assistència als actes de la
Seu.

CONFERENCIA. :Dijous 22, a les
17'30 a cárrec de Mn. Pere Xamena
sobre «Costums nadalencs».

XOCOLATADA.— Dissabte dia 24
després de Matines, a la Llar. Places
limitades. Inscripcions a partir d'a-
yin dia 17. •

Adoració Nocturna Femenina
Avui a les 9 del vespre, vigilia a la

Caritat.

Ha mort Sor Antònia
Bennirscr

Dia 6 entregà l'anima a Déu, en
el Convent de la Caritat des Call,
Sor Antenna Bennasar Tugores (Ro-
ca).

Sor Antònia havia nascut a Fela-
nitx fa 70 anys i en portava 50 de
vida religiosa, a la Congregació de
Germanes de la Caritat de Sant
Vicenç de Paül. Havia estat desti-
nada a les comunitats de Vilafran-
ca, Binissalem • «Ses Minyones» i
La Soledat de Palma i ja els
darrers anys en resta quatre a la
del Coll d'En Rebassa. La seva exis-
tenca va transcórrer entre l'ense-
nyament i l'assistència del proïsme
i durant vuit anys exerci el càrrec
de Procuradora General de la Con-
gregació.

Secció Religiosa
Vigílies de Nadal
, Les vigilies de Nadal seran a les

hores següents als temples de Fela-
nitx: Convent de St. Agusti, a les
9'30, Parròquia de St. Miguel, a les
10, i església de St. Alfons, a les 10'30

PARROQUIA DE SANT MIQUEL
Dimecres dia 21, a les 9 del vespre

preparació de Nadal amb celebra-
ció de la Penitència.

Els anys i la malaltia havien afe-
blit darrerament la seva resistencia
física i des de feia sis mesos havia
passat a residir al Convent de Fela-
nitx, on s'ha produit el seu traspàs.

Enviam la nostra condolência a
les seves germanes de la Congrega-
ció i als familiars.

Ha mort a Piera Sor
Llucia Hernández

Divendres de la setmana passada
i a consequencia d'una greu malal-
tia, descansà en el Senyor a l'edat
de 53 anys, a la casa convent de les
Religioses Trinitaries de Piera (Bar-
celona), Sor Llucia Hernandez Her-
nandez.

Poc més de vint-i-cinc anys ha
pogut dedicar Sor Llucia al servei
dels altres des del si de la congre-
gació de Religioses Terciàries Tri-
nitaries, i en dues ocasions la seva
disponibilitat la portà a terres del
Perú (Puente Piedra i Ancón) per
compartir l'existència humil d'uns
pobles allunyats de remeis , i man-
cats dels més elementals mitjans
de subsistência. El seu primer destí
fou Badalona i alterna les seves
estances a Perú amb altres tantes
a la ciutat barcelonina de Piera.

Descansi en Pau Sor Llucia i re-
bin la Congregació de Religioses
Trinitaries i la seva mare D. Llucia
Hernandez i els altres familiars, la
nostra més sentida condolència.

infor dó



Fontanería ARTIGUES
ANTONIO ARTIGUES FLORIT

- Accesorios baño

- Riegos y piscinas

- Energía solar

- Saneamiento

- Instalaciones butano

- Calefacción

Nuevo domicilia: C. S'Escórpera, 186 - Ca's Corso
PORTO-COLOM

EN FELANITX: Teléfono 581542
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nuevos y usados.
FACILIDADES DE PAGO

Vía Argentina,57 	 Tel. 581260
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Havent llegit l'article Parleu l'ita-
lià, de Ramon Turmeda, m'ha sem-
blat oportú escriure aquests mots.
Aquest article em sembla molt en-
certat, però crec que hi ha algunes
coses que no diu que són interes-
sants de tenir en compte.

Turmeda exposa que, a casa nos-
tra, és possible viure-hi perfecta-
ment parlant gairebé qualsevol llen-
gua... llevat, és clar, el català.

Jo, a aquesta idea, hi voldria afe-
gir que, a més, es possible viure a
Espanya (a terra monolingüe espa-
nyola) en català. Això si: per acon-
seguir-ho es necessari que la gent no
se n'adoni, que el que parles es ca-
tala. Aquest cas real n'es un exem-
ple, del que dic:

«Un valencia, després de compro-
var que a Valênca es podia viure en

castellà, es a dir, sense conèixer ni
usar el català, decidí viatjar a Ma-
drid i fer la comprovació contraria:
intentar viure-hi en valencia. Des-
prés de dos dies sencers a Madrid
en qu., hagué de comunicar-se amb
diferents interlocutors ( taxis te s,
cambrers, vianant s, quiosquers,
etc), comprova que no hi tenia cap
problema: tothom l'entenia, o s'es-
forçava a entendre'l. Ell es dirigia,
sistemàticament, en català, i els di-
versos interlocutors li contestaven
—una miqueta perplexos, això si-
en castellà. Ell, lògicament, també
els entenia a la perfecció. De vega-
des, aquells, com a mostra d'interès,
s'ajudaven de gestos. I hi hagué, a
més, qui no s'estalvià d'utilitzar els
verbs en infinitiu per facilitar ( ?) la
comprensibilitat.

El problema —o la solució, segons
com es mire el cas— s'esdevingué
justament al final del segon dia. El
taxista que el traslladava a l'estació
del tren, després d'una llarga i cali-
da conversa, li amolla satisfet i
plice: «Yo tengo una tia en Roma».

El nostre home, aguantant la nota
que se li escapava, li contesta edu-
cadament: jo no he estat mai a Ità-
lia.

—¿Qué usted no es italiano?
—No —es delatà el viatger—. Sóc

de Valencia. I no pogué dir res més.
—¿Qué? De Va-va-va-len-cia, ¿eh?

—quequeja el taxista—. Conque de
Valencia...

Parà en sec el taxi i el nostre
amic hagué d'enfilar-se Passeig de
la Castellana avall, com si portas un
coet darrere, per esmunyir-se de l'a-
frontat taxista.» (1)

Les conclusions que podem treure
d'aquest text són evidents. I, si no
fos per esperpè,ntica, la seva lectura
podria arribar a esser divertida.

Encara que ara, com diu Turme-
da, poca gent gosa dir «hábleme en
cristiano», n'hi ha molta encara que
demostra una actitud clara de pre-
potencia espanyolista. Per ventura
ningú ja no diu que el català (o al-
tres llengües minoritzades) no ser-
veix per ser usat en determinades si-

tuacions, però la veritat es que molt
poca gent ha «après» a usar-lo. Es
obvi que la introducció de barbaris-
mes de tota mena augmentada, al
mateix temps que l'ús del català, al-
menys a Palma, minva. Les institu-
cions de Mallorca no promouen qua-
si gens que el català sigui llengua
funcional. Vegeu, sinó, aquest exem-
ples: el Govern Balear sol fer tots
els seus anuncis en espanyol; tota la
paperassa de l'Ajuntament d'aquí se
sol tramitar en espanyol, també; la
política espanyolista duita a terme
pel director de l'Institut ha donat un
dels seus fruits: per primera vegada,
el grup de COU ha fet un cartell
anunciant una festa en espanyol.

Si comparau aquests exemples
amb el text citat, podreu observar
que som nosaltres mateixos qui ens
posam límits a l'hora d'usar la nos-
tra llengua. Si un home va aconse-
guir viure dos dies en catala. a Ma-
drid, segurament amb un petit es-
forç nosaltres aconseguiríem viure-
hi aquí. El que passa, doncs, es que,
a part de tota la seva prepotencia,
nosaltres tenim un sentiment de fi-
delitat lingüística ínfim i la nostra
fermesa falla pels quatre costats. •

Gt ELF A

(1) Mollà i Palanca: Curs de So-
ciolingüística, 1. Ed. Bromera.

i	 català
Patronat Local de Música de Felanitx

Avis a tots els estudiants de música de Felanitx
Es convoca tots els estucliants de música interessats en pren-

dre part als concerts que pretén organitzar aquesta entitat, per-
que, 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.
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Escola d'Adults
Els alumnes vos conviden a tots els

felanitxers a la FESTA DE NADAL, XO-
COLATADA i BALL, que serà dia 22 a
la CASA MUNICIPAL DE CULTURA.

Vos esperam a tots.

MOLTS D'ANYS

Carnisseria CAN MARC
José Castejón

Les deseamos unas felices fiestas y
comunicarnos - la yenta de cordero§, le-
chonas y pavos.

Se obsequia para una rifa

Para reservas: Tel. 581858 y
C. Campos, 39

Viernes 16 y sitbado 17 a las 9 noche y domingo 18 desde las 3
Dos estrenos con dos interesantes temas

Asesinato en Beverli Hills
Renegado Jim

Viernes 23, 9 noche, domingo 25 y lunes 26 desde las 3
La película mas taquillera del afio 88. 5 meses en cartelera en Pal-

ma. Oscar a la mejor canción.

El primer amor, el primer baile y sobre todo una nueva manera de
bailar. Esto .es:

Dirti dancing
Y

El guia del desfiladero maldito
PROXIMOS ES I RENOS

«El Imperio del Sol» y «La jungla de cristal»

■th._
\R Lk! LLI

SUPERMERCADO (-- MAGATZEMI (:)c)

'971

Felicita a sus clientes y público
en general, en estas flESTEIS

DC 110VIDOD.
Lotes de empresa por encargo.

Extenso surtido en TURRONES, XAMPANY
V MARISCOS

Sección de carnicería
Gran selección de fiambres caseros,
lechona, corderos, pavos...

Carnicería MARI CARMEN
Mercado Municipal 	 C. Asunción, 21

Felanitx 	 Porto-Colom

Vos desitjam BON NADAL i
FELIC ANY NOU

Fiambres nadalencs i un gran assortit de tota
casta de cairn: porcella, endiot, xot, etc.
Facin les seves reserves amb antelació.

A Porto-Colom: De dia 20 al 24
tendrem obert tot el dia

FELANITX 	 7

ACLARIMENT A NA MIQUELA R.
Senyor Director:
Voldríem aclarir a Na Miquela el

perquè de la nostra absència als
actes del centenari del neixament
d'En Joan Capó a l'escola que duu
el seu nom.

No es la primera vegada que en-
titats públiques i privades conviden
l'Ajuntament a assistir a algun acte
i nosaltres no rebem la notificació.
Sembla que el Batle creu que l'Ajun-
tament es ell i els seus. Algú ii hau-
ria de fer entenent que nosaltres

som part de l'Ajuntament en la me-
sura que també nosaltres represen-
tam una part dels ciutadans i ciu-
tadanes de Felanitx. Us demanam
excuses i també un favor. Com que
estam convençuts que el Batle no
canviarà de manera de fer les co-
ses, us pregaríem a vós i a totes les
entitats que convidin a l'Ajunta-
ment a algun acte, que ens ho noti-
fiquin personalment o deixant una
nota a la bústia que hi ha amagada
a l'Ajuntament darrera el portal
que va al despatx dels grups poli-
tics al replà de la sala de sessions.

Com veis, la nostra presencia a
l'acte, va ser impossible per desco-
nèixer la seva celebració. El Batle
ens ho amaga. Gracies pert) del re-
tret i esperam que aquesta explica-
ció us hagi conformada.

Coloms a la Sala

vida social
NOCE

El passat dissabte dia 3 horabaixa,
a l'església del Convent de Sant
Agustí, s'uniren en matrimoni, els
joves Dolors Fuster i Arnau i Antoni
Matji de Arroquia. Beneí l'enllaç
Mn. Teodor Suau i Puig, familiar de
Ia desposada.

Apadrinaren els nuvis els pares
respectius, D. Julio Fuster Malet i
D. a Dolors Arnau Oliver; D. Jose An-
tonio Matji Tuduri i D.a Conxi de
Arroquia Noves.

Testificaren l'acta matrimonial,
per la nuvia, els seus germans Julie-
ta, Carme i Alfred, el seu fillol Da-
niel i Na M.a Antónia. Artigues: pel
nuvi ho feren la seva avia D.a Car-
men Noves Vda. de Arroquia, el seu
oncle Fernando Rubio Tuduri, els
seus germans Juan, Conchita i Pilar
i Felipe Pujol Plans i Pere Joan Hu-
guet de Santiago.

Després de la cerimònia, els nom-
brosos convidats se reuniren en un
sopar a l'hotel «Palas Atenea» de

Ciutat.
Enviam la nostra més cordial fe-

licitació al nou motrimoni.

NECROLOGIQUES
El passat dia 30 de novembre, des-

cansa en la pau de Déu a Campos,
a l'edat de 91 anys i després de veu-
re's confortada amb els sagraments,
D.a Margalida Caldentey Obrador,
Vda. de Mas. A.c.s.

Reiteram el nostre condol a la se-
va familia i d'una manera especial
als seus nebots D. Cartes i D.a Ca-
talina Diez i D. a Magdalena Alabern.

o—
Dia 1 de desembre entrega rani-

ma a Déu a Felanitx, a l'edat de 76
anys, havent rebut els sants sagra-
ments, D.' Miquela Colom Artigues.
D.e.p.

Enviam la nostra més sentida con-
dolencia a la seva germana D.a Petra
i gerrtia. politic D. Miguel Pujol.

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

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



GENIAL!!

VEHICULOS DE OCASION
Nuestra OFERTA pare estas Navidades es GENIAL!
Seat Panda PM -AF
Citroen LNA PM -AF
Opel Corsa PM -AF
Citroen Visa PM -AF

»	 »	 PM -X
Ford Fiesta PM -AH

Opel Corsa LS PM -AN
Citroen LNA PM -AH

»	 AX PM -AN
» BX TRD PM -AD
» BX GT PM -AH

Visítenos, los tiene en:

M. POU, S.A.
CITROEN

C. Puigvert, 14 - Tel. 580710 	 FELANITX

FELICES FIESTAS!!

CITROEN

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

s El FELANITX tras CONSE-
GUIR una ESPECTACULAR VICTO-
RIA en MURO se situa en NOVENO
LUGAR de la tabla de 3.a DIVISION
con UN POSITIVO en su casillero.
¡Casi na! Según crónicas case desta-
car una magistral jugada * MUT
que supuso, tras lanzamientó de pe-
nalty, el triunfo felanitxer.

El domingo PARTIDO DE RIVA-
LIDAD, se recibe la visita- del incó-
modo e irregular SANTANYL un
equipo capaz de golear al CONS-
TANCIA y al MANACOR y perder
con cualquiera... Esperemos que los
blancos no se duerman en los laure-
les y consigan mantener ese positivo
que brilla cual estrella de Oriente
en su casillero particular.

• Por cierto hay todavía aficio-
nados serios, que no son forofos de
ningún equipo de la peninsula. SOM
DEL FELANITX I N'HI HA PROU.
Algunos me pidieron ESCUDOS
DEL C.D. FELANITX, pueSofa se
donde los pueden encontrar: exacta-
mente en «RELOJERIA BRUJULA»;
los ví en un escaparate interior. De
nada.

• Por cierto acerté plenamente
el pronóstico del partido amistoso
de BASKET entre FADRINS i CA-
SATS del «Círculo Recreativo» (no
hubo ningún tipo de colaboración

por parte de la directiva de la socie-
dad, aunque estos me dicen que fue
solicitada). Ganaron de siete pun-
tos. La lluvia acortó la duración de
este «macht» que pudo verse esta se-
mana por T.V.F. en diferido. No
acertamos en el capítulo de lesiones
¡loado sea Dios!, pues no hubo que
lamentar ninguna.

• Dos hermanos que tienen vi-
sión para los negocios, después de
otear el horizonte felanitxer, deci-
dieron montar su PUB en CAMPOS,
todo un acierto al parecer. Se trata
de MAS $ MAS. El local, montado
con buen gusto, se llama «ES PO-
NENT», cae por la via de cintura
que empalma con la carretera de Fe-
lanitx. ¡Suerte!

.• VIDEOCLUB.—«WITCH-
BOARD, JUEGO DIABOLIC0». Di-
rector: Kevin S. Tenney. Intérpre-
tes: Todd Allen, Tawny Kitaen, Ste-
phen Nichols. Productora: C.B.
Films. Género: Terror. SINOPSIS:
Jim y Linda han decidido vivir jun-
tos. Se mudan a una mansión victo-
riana de un pequeño pueblo y para
celebrar su nuevo hogar dan una
fiesta en el transcurso de la cual
Brandon introduce a todos los invi-
tados en el juego de la ouija. Tras
contactar con el espíritu del peque-
tio David, Linda se distancia de Jim.
COMENTARIO: Una historia casi
con moraleja destinada a aquellos a
quienes les gusta jugar con aquel va-
so que va dando vueltas por una
mesa. Típica película de terror rea-
lizada con mucha habilidad y mez-
clando muy astutamente los efectos
especiales con un ambiente de filme
de diablos y similares.

• Desde hoy podemos ver
en «CALL VERMELL» a nes carrer
Major les estores de LOLA PLANES,
cerdmiques de Maria RAMIS, roba
de casa estampada a mà per MI-
RIAM y MONTSE i I es escultures de
MIQUEL FERRER. Una mostra CO-
LECTIVA bajo el título genérico

NADAL 88.
• En MANACOR, en la «TORRE

DE SES PUNTES», las obras de me-
tal de SARASATE y una recopila-
ción de «TRES ANYS D'ACTIVI-
TATS» bajo la batuta de su direc-
tor. JOAN CARLES GOMIS, además
de profesor es un excelente artista/
pintor, un cargo que ha sabido asu-
mir con sorprendente brillantez.
Con tal motivo se ha editado un fo-
lleto con abundantes fotografías
dando perfecta cuenta de estos tres
años de intensa actividad.

e Una muestra de como anda el
país nos la puede dar la manera de
hacer las OBRAS «GESA» para la
conducción de los cables eléctricos.
Levantan las calles y ¡zás! ya está,
a esperar hasta el día del Juicio Fi-
nal, mientras tanto a entorpecer el
tráfico y que alguien se caiga y dis-
ponga ya de tumba. Eso, dónde yo
sé, hace colapsar los juzgados de
Guardia con toneladas de demandas
por «daños y perjuicios».

• Hoy viernes el CONSERJE del
«Círculo Recreativo» invita a «cochi-
nillo» al grueso del «EQUIPO-A», se-
guramente también ronda ninila'mesa
los pibes del «Equipo-B», aspiran-
tes a ser miembros del primero. Y
el Día de los Inocentes tendrá lugar
la despedida. Cambio de muleta.
Una despedida que sera sonada y
«mojada».

• FELANITX - SANTANYÍ árbi-
tro designado, PASCUAL SEGURA,
descendido de categoria y que ya
nos creó problemas el dia del CONS
TANCA.
s En el «CINE  PRINCIPAL» tras

el éxito de las «12 HORAS DE TE-
RROR», (más de seiscientas perso-
nas acudieron y las aguantaron com-
pietas más de doscientas) en que se
superaron todas las previsiones, es-
te fin de semana tenemos una pelí-
cula reciente de BLAKE EDWARDS
con ese actor en la cresta de la ola

BRUCE WILLIS («Luz de Luna» en
la tele y espléndido actor dramático
en «La jungla de cristal») acompa-
riado en esta ocasión por el vetera-
no JAMES GARNER; el título «ASE-
SINATO EN BEVERLY HILLS»
(«Sunset» es el original). Se trata de
dos individuos que sin reglas, aman
a todas las mujeres, resuelven el
más impactante asesinato. ¿Todo es
verdad o mentira? Una comedia, un
otrhiller» divertido que gustará a to-
dos los aficionados. De complemen-
to podrán ver «RENEGADO JIM».

e El pasado sábado en CALA
D'OR, en el «RTE. LA CALA», tuvo
lugar la presentación a los medios
de comunicación de la UNION FE-
DERAL EUROPEA de MALLORCA.
Una asociación promovida por nues-
tro amigo JAVIER GINER. Se trata
de la primera fundación española
que persigue la idea de la unidad
europea a todos los niveles, desde la
supresión de fronteras hasta la uti-
lización de la misma moneda en to-
dos los países del continente. Su fin
principal, aperte de lograr la citada
unión, es info&nar a los ciudadanos
de todo lo relaciónado con la Euro-
pea y sus instituciones. A este acto
de presentación estuvo presente el
parlamentario europeo JOSE M.a
LA FUENTE; el alcalde de SANTA-
NY1 COSME ADROVER, el perio-
dista JOAN PLA, las cámaras de
T.V.F. filmaron todo cuanto se de-
batió. Asimismo estuvieron ,presen-
tes numerosos socios que intervinie-
ron también en esa tertulia que duró-
hasta más altA de medianoche. Al fi-
nal y como colofón, el simpático ga-
llego del «PIANO'S BAR», invitó a
una copa de buen champany.

Deseamos mucha suerte al amigo
GINER en esa aventura europea que
de conseguir sus fines sólo puede re-
portar ventajas a nuestra isla, espe-
cialmente en el capítulo turístico.

JORDI GAVINA

Bodas- Banquetes - Comuniones y
Fiestas en general

PARA RESERVAS, llamar a !as Tels. 658033 y 575602

Brisas
¡La hamburgueseria de Porto-Colom!

Les desea felices fiestas
Pollos al ast - Platos combinados

Comidas para llevar
Plaza Ca's Corso



FUTBOL 

3.a DIVISION

El Felanitx consiguid dos
positivos de oro

Murense, 2 - Felanitx, 3

Cafeteria Restaurante «ES LLEVANT»
Vía Argentina, 15 - Tel. 582361

Comunica al público que los días 25 y 26
de diciembre permanecerá cerrado, por

descanso del personal.

Les deseamos felices fiestas y
próspero Afio Nuevo

PINTUR 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

P°. J. Estelrich, 18 - Tel. 580645

;-ELANIT
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BASQUET

Hsi de dues jornades

Alineación.—Parera (2), M. Riera
(2), Juan (3), Valentin (2), M. A.
Llu11 (1), Gallardo (3), Teruel (1),
Pont (1), X. Riera (1), Mut (3),
Agustin (1). Sustitución de Martin
Rial (1) por Xisco Riera.

ARBITRO.—Bauzá Vázquez. Bien.
Enseñó tarjetas amarillas a Valen-
tin, M.A. Llull y Teruel por parte del
Felanitx y Serra, Franco y Salaman-
ca por parte del Murense.

GOLES.—(0-1) m. 20, Mut bate
por bajo al portero. (0-2) m. 40, Ga-
llardo de fuerte chut. (1-2) m. 43,
Soler de cabeza. (2-2) m. 47, Victor
en contraataque. (2-3) m. 77, penalty
que ejecuta Mut.

COMENTARIO.—Partido muy dis-
putado en el que a pesar de ganar
no convenció a los aficionados fela-
nigenses que pudieron presenciar el
encuentro en Muro.

El Felanitx logró la ventaja de dos
goles en la primera mitad; pero en
la segunda mitad el murense salió a
por todas y pudo empatar el parti-
do. En el m. 77 el árbitro señaló un
claro penalty a favor del Felanitx
que se encargó de transformar
Mut.
2.' REGIONAL

S'HORTA, 4 - CALVIA,
COMODO TRIUNFO LOCAL

Alineación probable: R. Roig, Gui-
llem, Manolo, Tolo, J. Ramón, J. Gar-
cia, J. Piña, M. Roig, Bennássar,
T. Piña, Oscar y Rito.

En la 2.a parte salieron G. Muñoz
y Vacas.

GOLES.—(1-0) Juli Garcia, (2-0)
Bennássar, (3-0) Bennássar y (4-0)
J. Ramón.

Buen partido disputado en «Sa
Lleona». Dominio total de los anfi-
triones ante un equipo bastante flo-
jo, parecían «mutilados , de guerra»
dirían algunos espectadores en los
mentideros deportivos.

Cabe destacar a Bennássar, que
volvió a demostrar su olfato de ca-
ra al gol. Con esta clara victoria el
S'Horta se situa en 9." lugar de la
tabla de clasificación, los mismos
que el 7.°, que es el Cas Concos. Una

situación que le permite mirar el
porvenir con bastante tranquilidad.

Próximo domingo: MARIENSE -
S'HORTA, partido a jugarse en Ma-
ria de la Salut.

(Crónica servida por
«Radio/calle»)

JUVENILES
FELANITX, O - ESPAÑA,

No jugaron demasiado bien el pa-
sado domingo en el campo del To-
rrentó delante de un equipo que
desde el principio se impuso a por
todas y dominó la mayoría de tiem-
po del partido.
INFANTILES
LA SALLE MANACOR, 4 -

FELANITX, 2
Los felanigenses empezaron ha-

ciendo un juego excelente y desde
el principio dominaron marcando
los dos goles. Pero a partir de este
momento y al ver que tenían el par-
tido ganado se volvieron unos «va-
gos» y de golpe y porrazo les enca-
jaron dos goles consiguiendo el em-
pate. Después ya nada pudieron ha-
car para evitar que el equipo ma-
nacorí les marcara dos goles más.
ALEVINES

FELANITX, O - SA POBLA, 6
Alineación.—Lupa, Porras (Caria),

Risco, Peti, Perelló, Nico, Francis,
Adrover (Uguet), Esteban, Oscar y
Estrella.

A pesar de la férrea defensa efec-
tuada por parte del equipo meren-
gue, nada pudieron hacer para evi-
tar que el equipo blaugrana de Sa
Pobla les encajara seis goles, en la
portería defendida por Lupa. El
equipo local tuvo unas cuantas opor-
tunidades de marcar pero no las
aprovechó.
BENJAMINES

FELANITX, 3 - ESPAÑA, 1
Alineación. — Paco, Miguel (An-

dres), Javier, David, Risco, Frías,
Manolo, Matas, Vidal, Miró y Valen
tín.

Goles de Valentin (1) y Frías (2).
Jugaron un buen partido el pasa-

RESULTATS
DIA DE LA CONSTITUCIÓ

Juvenils masculins:
CAMPOS, 	 46
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 85
Júniors masculins:
CARDASSAR, 	 57
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 77
Sèniors masculins:
PORRERES, 	 46
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 58

DISSABTE / DIUMENGE
Cadets masculins:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 82
SA POBLA, 	 55
Juvenils masculins:
C.A. POLLENÇA, 	 64
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 62
Júniors masculins:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 53
PENYA MALLORCA, 	 87

do sábado en el Torrentó. Supieron
dominar el encuentro desde el prin-
cipio a pesar del fuerte frío y vien-
to reinante que impedía el poder ju-
gar a fútbol. Esta vez jugaron exce-
lentemente desde el principio y a
raíz de esto vino el gol tempranero
de Valentin.

El pasado jueves se desplazaron
hasta Ses Salines para disputar un
encuentro amistoso pero lo perdie-
ron por 2-1. Cabe destacar que en
este encuentro los jugadores eran la
mayoría chavales de seis y siete arios
de edad.

TIA PUPUT Y GORI VICENS

Sèniors masculins:
SA POBLA, 	 76
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 69
Juvenils femenines:
JOVENT/SANT JOSEP - J. CAPO/

AUTO. GRIMALT (ajornat)
Seniors femenines:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 60
ARTA, 	 36

COMENTARI
Molt positius varen ser els resul-

tats dels partits jugats el dia de la
Festa de la Constitució. Els tres
equips masculins, que jugaven a fo-
ra tots tres, arrodoniren la jornada
amb victòries clares.

Els JUVENILS despatxaren, des
dels inicis de l'encontre, els campa-
ners. Tomeu Maimó, qui pràctica-
ment comença la temporada, fou la
figura amb 25 punts. Els JUNIORS,
amb moltes absències, no desapro-
fitarn l'oportunitat de vèncer a
Sant Llorenç en un partit ben en-
tretengut i en el que Perelló feu una
primera part antológica; també és
de destacar la bona feina del cadet
D. Amengual i les importats anota-
cions de Perelló (25) i G. Amengual
(23). Els SÈNIORS hagueren de so-
frir més del que indica el resultat
en el Seu partit de Porreres, amb un
arbitratge bastant deficient del Sr.
Orón que acabà amb les desqualifi-
cacions d'un jugador i del delegat
locals. El «jovenet» Jaume Binimelis
fou el jugador més destacat de l'en-
contre; i també es de resaltar, en els

(Passa a la pew. 10)

Video Club RICART
C/. Major, 45 - Tel. 581658 - FELANITX.

PARA UN MEJOR SERVICIO

PROXIMA AMPLIACION
Disponemos a partir de ahora de todas las

novedades en video

Si tiene video visítenos
Sábados tarde abierto

Lunes abierto todo el día



mercado nacional de

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

OFERTA DE LA SEMAN/1

R 18 GTD Fam.
11 18 GTS
Ford Fiesta
Supercinco
Supercinco GTL
R 9 GTD
R 21 TXE
11 6 GTL
Dyane 6
Seat Panda

PM-Z
PM-0
PM-V

PM-AT
PM-AF

PM-Z
PM-AN

PM-S
PM-K

PM-AB

F. MANRESA, S. A.
Concesio. Renault
C. de Campos, s-n.
Tel. 581984-85

BASQUET
(Ve de la pàgina 9)

darrers minuts (ja era hora!), el
magnífic encert en els tirs lliures
que decanta definitivament el partit
al nostre favor.

El dissabte, les JUVENILS FE-
MENINES hagueren d'ajornar el
seu partit perquè entre malaties, le-
sions i «pitos i flautes», no tenien
efectius per anar a jugar.

Els CADETS, en un partit Ilarguís-
sim i bastant dolentet, no tingueren
cap problema per derrotar be el
visitant Sa Pobla. Els entrenadors
aprofitaren per moure la banqueta i
donar minuts als jugadors que
menys juguen. Grans progressos de
Jordi Sánchez, autor de 12 punts, i
bon joc de Toni Sierra (25 punts) el
qual s'afiança com un dels elements
més efectius de l'equip.

Els JUNIORS compten amb algu-
nes baixes i això se nota. No tin-
gueren cap opció davant del Penya
Mallorca tot poderós, que encarrilà
el partit des del primer moment
amb una fortíssima defensa que li
dona fruit (12-39, minut 17 ó 22-44,
descans).

Els JUVENILS perderen el seu se-
gon partit de la temporada. Un tri-
ple de Gaspar havia empatat el par-
tit i forçat la pròrroga, i en els 5 mi-
nuts extra s'havia aconseguit una di-
ferencia que semblava definitiva
(54-62), però per aquelles coses del
bàsquet, 'els locals, amb dues ciste-
lles triples i altres dues de dos
punts, foren capaços de donar el
tomb decisiu. Una Ilastima.

Les SENIORS varen poder disfru-
tar, per la comoditat del tempteig,
del partit contra l'Artà. Dos parcials
similars, 30-20 i 30-16, marcaren la
clara diferencia entre els dos con-
junts. Cati López (19) fou l'atacant
més distingida.

Els SENIORS MASCULINS enso-
pegaren en el pavelló de Sa Pobla
en un partit en el que no escatima-
ren cap esforç ni un. L'equilibri fou
Ia nota dominant, excepte en els tres
minuts finals del primer temps,
d'una illógica inspiració local (par-
cial 13-0), que deixa el resultat de-

cidit en el descans (47-28). La brau
Huila dels felanitxers en el segon
temps els permeté anotar-se aquest
període (29-41) i, al manco, salvar
el bàsquet-average (aquí els poblers
havien perdut de 10).

AQUESTA JORNADA
Sera la darrera abans del descans

nadalenc.
El dissabte, a Felanitx, jugaran els

dos equips juvenils; els masculins
contra el Coll d'En Rabassa i les ni-
nes en front del Porreres. Jugaran
fora els cadets (a Manacor, Perlas
ol3») i els júniors (Costa de Calvia).

El diumenge, el líder senior feme-
ní (l'Espanyol) rebrà l'equip de
Felanitx, mentre que els seniors
masculins es quedaran aquí per a ju-
gar contra Ses Salines.

El dimecres, dia 21, hi haura jor-
nada de júniors. Els locals rebran la. 	 .visita del Llucmajor.

LARRY CISTELLES

Novedades LOBELIA
C/. Mayor, 46 - Tel. 580871 - FELANITX.

TARIFA DE PRECIOS

Servicios Hostelería - Fábricas
Labores varias

Uniformes camarera habitaciones, desde 2.368
Uniformes delantales 805

COCINA
Chaquetilla m. c., desde 1.836
Chaquetilla m. 1., desde 2.064
Delantal cocinero, desde 913
Pantalón cocinero, desde 2.071
Gorros cocinero, desde 447

BATAS
Caballero, desde 2.100
Labores varias, desde 1.785
Fábricas, desde 1.845

Consulta de GINECOLOGIA
Dr. Arturo Gil Bretones

Col. 1902

Revisiones ginecológicas - Control de embarazo
- Planificación familiar y Ecografia

C. Call, 17 Tel. 555981 (mañana) y 583441 (tardes)
Todas las tardes a partir de las 16 h. y sábados por la

mañana (consulta previa cita).

TALLER MECANICO MOTOS
Ramón Caldentey

APERTURA el próximo lunes día 19 en
calle Campos, 52

10
	

FELANITX

Coms a la Sala
EXIGIM LA DIMISSIÓ DELS

PRESSUMPTES DELINQUENTS
QUE GOVERNEN FELANITX

El Jutge de Manacor ha dictat
auto de processament del Batle de
Felanitx, Sr. Cosme Oliver, del Se-
gon Batle, Sr. Gabriel Mora, i dels
Regidors Pedro J. Batle i José Bo-
net. Hi ha indicis clars de prevaria-
ció en la concessió de llicencies
d'obra que, amb identiques condi-
cions, han concedit i denegat les
Ilicencies d'obra.

Tots els mitjans de comunicació
de l'illa i algún de Barcelona, s'han
fet ressó del fet. Es un fet molt se-
riós que al grup que governa un po-
ble, el jutge hagi dictat ordre de
processament, veient que hi ha in-
dicis d'haver cornés delicte.

Nosaltres sempre hem explicat
les coses i hem dit el que hi trobà-
vem quan ho trobàvem mal fet o
injust. Al principi ho fèiem de pa-
raula, després ho varem fer per es-
crit, fent els tràmits pertinents ens
escoltaven. Després varen prendre
el camí d'ignorar els recursos i,
aconsellat pel Batle, tramitarem el
que trobàvem més escandalós da-
vant dels Tribunals de Justicia.
Aquest procés es llarg, lent i cos-
tós, però massa vegades ens han dit
que no erem seriosos, entenent la
serietat com a no punyir-se el nas.
Creim que el sol fet de decidir el
Jutge que hi haura judici, és prou
eloquent per reflexionar. Pen!) el
Batle no reflexionara, no ho ha fet
fins ara i estam convençut,s'que no
ho farà ara. Nosaltres norias volem
que el Batle faci seves les declara-
cions del seu líder d'ara Manuel
Fraga Iribarne quan havien de pro-
cessar a Jose Luís Barreiro, va dir
que qualsevol persona que tengui
un càrrec públic, ha de dimitir tot
d'una en saber que l'han de jutjar,
abans de fer-se el judici, les institu-
cions no poden tenir al seu càrrec
gent que poden esser condemnats,
les institucions són serioses i han
de ser creïbles. Nosaltres assumim
també aquestes declaracions i espe-
ram que ho facin els querellats. No
hi val ignorancia, bona voluntat, ni
incapacitat, o som o no som.

Bisque aficionados
FADRINS RECREATIUS, 20 -

CASATS DE RECREO, 27
Alineaciones: Fadrins: Gaspar (2),

Juli (2), Mas, Pere (2), Alfonso (2),
Bennásar (8), Obrador, Roig (2) y
Puig (2). Casats: Obrador, Vaguer
(4), Oliver (2), Monjo (2), Riera, Vi-
dal (13), Bennásar (2), Pou, Llom-
part y Estelrich (4).

Arbitro: Roig, protestado pero co-
rrecto. Quizás le faltara algo de re-
ciclaje.

Tiempo infernal y excelente entra-
da (era gratis) en el Campo de De-
portes de Sa Mola el pasado día 8.

Partido jugado de poder a poder,
que realmente no era mucho, que ga-
naron los casados (que remedio)
merced a una táctica muy cerebral
que contrarrestó el juego más im-
pulsivo de los solteros, cosa de su
temprana edad.

El primer tiempo fue disputadísi-
mo y terminó con empate a 16 pun-
tos. Jugadas de mérito que levanta-
ron en ocasiones al público de sus
asientos, si bien hay que significar
que las citadas jugadas iban acorn-
patiadas de algún molesto chubasco.

En el segundo tiempo la balanza
se decanta por los casados, que sin
prisa pero sin pausa iban anotando
puntos. Los solteros se aprestan a
iniciar un sprint con ánimo de em-
patar, al menos, y hete aquí que des-
carga una tormenta impresionante
que les viene como caída del cielo a
los casados que estaban ya «con el
agua al cuello». El árbitro da por fi-
nalizado el partido con todo el pú-
blico puesto en pie, faltaban unos 7
minutos.

Había bajas de importancia en ca-
da cuadro, por los casados no esta-
ban el ala-pivot Picó y el base Mai-
kel y los solteros acusaban sensible-
mente la ausencia del fenomenal pi-
vot Andrés Vicens.

En resumen, excepcional matinal,
con TV en directo, que esperamos se
repita. Deportistas totalmente ama-
teurs ya que se pagaron desde las
aguas minerales hasta los carajillos.
Digamos que algunos casados, eufó-
ricos por la efímera gloria, lo cele-
braron hasta altas horas de la ma-
drugada, sin provocar incidentes de
ningún tipo. Obradovic




