
 

Asoc. Ptomca

C/. Princnsz-1, 24

07240 SANT'JOAN 

Any LIV
Núm. 2676

Medalla
«Ciutat de Felanitx»

Dissabte 16 de desembre
de 1989

Preu: 65 Ptes.

Setmanari d'interessos locals
Director: Bartomeu A. Pou Jaume
Redacció i Administració: C. Major, 25 - Tel. 580160 11

Dipòsit Legal, P.M. 351-1959

4 1_24
t 	 Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» - FELANITX

4 

La delegació de competencies en
materia de recaptació tributaria a
la Comunitat Autónoma, fou tal ve-
gada la qüestió més discutida a la
plenaria de dijous passat. Front a
Ia proposta del grup governant de
deixar una vegada més aquesta fun-
ció en mans de la «Recaudación de
Tributos de la CAIB», el portaveu
de Coloms a la Sala raona la conve-
niencia de prestar aquest servei des
del mateix Ajuntament. Pel cobra-
ment tributari del nostre terme la
CAIB ingressa uns dotze milions de
pessetes, quantitat més que sufi-
cient —segons han fet notar en di-
verses ocasions els grups de l'opo-
sició— per mantenir de cap a cap
d'any una oficina de recaptació, i
encara sobrarien doblers. Obvia-
ment la comoditat que suposaria el

41,- gestionar aquest pagament així com
suggereix l'oposició seria molt ven-
tatjós enfront de la situació actual.
El Batle pet-6 va dir que això era
una utopia i que era necessari mirar
cap al futur.

Una altra qüestió que suscità con-
troversia fou la d'arbitrar un pro-
cediment pel nomenament de Jutge
de Pau i el seu substitut, que a

A partir del proper dia 28 de de-
sembre, el fins ara Jutjat de Dis-
tricte de Felanitx quedara relagat a
un simple Jutjat de Pau.

Les funcions que assumira aquest
jutjat són les que estipula l'article
100 de la Llei Orgànica del Poder
Judicial, que tant en l'ordre Civil
com penal comprén la substanciació
en 1. a instancia, sentencia i execu-
eh!, dels processos que la hei deter-
mina (la llei no esta desenvolupada
encara), així com les accions penals
que per delegació li asigni el Jutge.

Amb un llenguatge més planer po-
dem dir que restaran dins les seves
competencies el Registre Civil, Ma-
trimonis Civils, Citacions i Requeri-

' ments i embargaments i, natural-
ment, quedaran fora de la seva com-
petència els judicis.

L'oficina sera atesa per dos fun-
cionaris.

Amb aquest fet podem donar per
acabades tota una serie d'especula-
cions, promeses i planejaments que
entorn a l'àmbit judicial s'han anat
succent i que en alguns moments
han apuntat la possibilitat d'ubicar
un jutjat de Primera Instancia a Fe-
lanitx. Tot no ha passat de ser una

partir del primer d'any haura de
presidir el devaluat Jutjat de Fela-
nitx. Fins dia 22 d'aquest més es
temps hàbil per a presentar-se can-
didats per aquesta funció. El grup
majoritari proposa a la plenaria que
es delegas a la Comissió de Govern
la facultat de decidir en aquesta
qüestió —no sense fer constar el
seu disgust per la desvaloració del
nostre jutjat—. Els socialistes pro-
posaren el nomenament d'una co-
missió integrada per elements de
tots els grups per tal de consensuar
aquest nomenament, pet-6 el Batle,
tot i que no desestima la constitu-
ció d'aquesta Comissió, s'opos à a
que tengués facultats per nomenar
el Jutge, relegant-la a una missió
purament consultiva.

Entre d'altres assumptes, s'apro-
va per unanimitat el nomenament
del secretari de la Corporació com
assessor local en els Censos Gene-
rals de la Nació i renovació padro-
nal pel període 1990-91 i també s'a-
prova, després d'un llarg debat i
només amb els vots del Partit Po-
pular la compte general del pressu-
post de 1988.

comedia que no hem entés mai, de
Ia qual pensam que no es aliè l'o-
portunisme electoral i altres mòbils
de caire consemblant.

Dimecres de la setmana passada i
dintre del cicle de teatre organitzat
pel Centre Cultural de Felanitx, pas-
sà pel l'improvisat escenari de l'an-
tic Cinema Felanitx el grup «Pica-
dís» de S'Arenal de Llucmajor. Pre-
sentaren l'obra de Martí Mayol «A
on anam», una peça ben estructura-
da i duita a l'escena amb prou en-
cert per aquest grup que dirigeix
Miguel Ambrós. No endebades
obtingué el primer premi a la mi-
llor representació en el II Certamen
de Teatre per aficionats de Consell
i Na Margalida Capella, en el paper
d'Elisenda, el de la millor actriu.

L'actuació de «Picadis» deixà molt
bona impressió dins el públic aficio-
nat de Felanitx.

Per dema diumenge esta anuncia-
da l'actuació del grup «Voramar»

El Diccionari Vermeil
Fa pocs dies ha fet la seva apari-

ció als mostradors de les llibreries,
una obra que du per títol Diccionari
Vermeil (1) del qual es autor En
Llorenç Capella.

El llibre consisteix bàsicament en
una relació, ordenada alfabètica-
ment, de les persones que varen mo-
rir a Mallorca victimes de les repre-
sàlies derivades de la Guerra Civil.
Llorenç Capella no pretén acusar ni
denunciar, sinó «informar d'uns
fets que, ens agradi o no, es varen
produir a Mallorca fa cinquanta
anys. Al mateix temps, el Diccionari
és, òbviament, un homenatge a la
memória dels qui varen esser victi-
mes d'aquell odi irracional que va

,.-sembrar de cementeris sota la lluna
la nostra terra».

Tenint en compte les circumstàn-
cies en que va viure el nostre país
durant els anys de la dictadura, s'ha-
via produït un buit en la nostra
Història, que ara comença a omplir-
se. Una aportació importantíssima
que contribuira a umplir-lo es pre-
cisament el llibre que comentam.

Des de la instauració de la demo-
cracia, no hi ha dubte que s'ha fet
un esforç en tal sentit, ara que les
circumstancies ja ho permeten. Per
referir-nos només a Felanitx, recor-
dem l'exposició sobre «Mallorca i la
Guerra Civil» que va presentar fa
temps la Fundació Mossèn Cosme
Bauça a la Casa de Cultura i la tau-

del Port d'Andratx, que presentara
l'obra de Joan Mas «Pocs i mal
avenguts» una tragicomedia que ha
estat considerada en certa manera
autobiogràfica.

El grup «Voramar» es crea fa poc
Ines d'un any i aquesta es la pri-
mera obra que posa en escena. L'ha
presentada a mitja dotzena de po-
bles i obtingué el premi a la millor
presentació a l'esmentat Certamen
de Teatre per aficionats de Consell.
El dirigeix Joan Porcel Bonet i dar-
rerament treballa en el muntatge de
«El bon doctor» de l'autor Chejov.

Esperam que el grup del Port
d'Andratx ens depari una bona vet-
llada teatral i cooperi d'aquesta ma-
nera a regraciar el públic felanitxer
amb l'art de l'escena, absent durant
tant de temps de la nostra pobla-
ció.

la rodona complementaria, en la
qual va participar senyaladament el
senyor Josep Massot i Muntaner,
que per altra part deu esser una de
les autoritats més sòlides en la ma-
teria.

Segons com, aquests estudis s'han
iniciat tard (abans no era possible)
en tant que molts dels protagonis-
tes dels fets, que haurien pogut pro-
porcionar uns testimonis valuosís-
sims, ja no existeixen. També es ver
que el pas dels anys permet que el
tema sia tractat amb el desapassio-
nament i l'objectivitat que tota his-
tòria rigorosa exigeix.

Quaicú pot pensar que el llibre en
qüestió du un signe ben definit. Es
possible; per ò hem de tenir en
compte que era inevitable des del
moment que les víctimes ocasiona-
des a Mallorca ho foren totes des
d'una mateixa direcció. Tampoc no
hi faltara el qui pugui pensar que
els llibres com aquest són inopor-
tuns. Nosaltres creim que el llibre
no en té res d'inoportú. Cap episodi
de la nostra História, per desagra-
dable i trist que sia, i aquest es sin-
gularment vergonyós, ha de restar
amagat a causa d'un fals pudor sem-
pre sospitós. Amagar els fets no es
esborrar-los.

La História del nostre poble con-
té pagines que conten fets impre-
sentables. Citem com a exemple la
qüestió xueta i les actuacions de la
Inquisició. No creim que, en cap
cas, el silenci se justifiqui. Adesiara
tenim ocasió de sentir parlar dels
crims comesos a Alemanya i altres
països a causa del nazisme. Doncs
be, nosaltres, sense voler comparar
les dimensions, també tenim pagi-
nes negres que, si hi mancaven,
crearien un desequilibri contrari a
la raó d'esser de la Història, que en-
tre altres coses ha de servir per en-
senyar-nos els errors comesos per
evitar que els tornem repetir.

A més a més, un llibre com el Dic-
cionari Vermeil també contribueix a
una acció d'estricte justícia. Ague-
Iles víctimes que reberen una mort
ignominiosa, no havien tengut tan
sols el drets d'esser plorades. Ja que
no el tengueren, almaneo avui me-.
reixen que els dediquem un respec-
tuós record.

Pirotècnic

(1) «Diccionari Vermeil», yoreng
Capella. Editorial Moll. 1989.

Ia rodella

El Jutjat de Districte de Felanitx es convertirà en
Jutjat de Pau

Teatre: EI grup «Picadís» aconseguí un bon kit.
Demi «Pocs i mal avenguts» pel grup .1foramar»

La darrera plenária:
Jutjat de pau i contribucions
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PREU DE SUBSCRIPCIO

Semestral: 1.625 ptes.
Semestral a fora: 1.775 ptes.

SANTORAL

Diu. 17 St. Llàtzer
Dill. 18 M. Déu l'Esperança
Dim. 19 St. Nemesi
Dim. 20 St. Domingo de Silos
Dij. 21 St. Pere Canisi
Div. 22 St. Honorat
Dis. 23 St. Joan de Kety

LLUNA
Quart minvant dia 19

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx • Palma: Dies feiners,
a les 6,45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 i 18 h. Diumenges j 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 cap
feteria Alcalá: Dies feiners, a
les 12,30 i 19 h. Diumenges i
festius, a les 20,30 h.

Felanitx-Portocolom: Dies fei-
ners, a les 7, 1415 i 17 h. Diu-
menges i festius, a les 9, 12'30 i
17 h.

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 730, 1445 i 1730 h.
Diumenges i festius, a les 9'30,
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:

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

TELÈFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines j Polícia
580051, 580080 1 580365
Sólo urgencias 582200
Funeraria Felanitx

580448-581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Guttrdia Civil 	 520090
Bombera 	 581717
Servei de Grua, Tel. 581145

va morir a Palma, dia 7 de desembre de 1989, a  l'edat de 60 anys
havent rebut els sants Sagraments i la Beded icció Apostòlica

Al cel sia

Els seus germans Francesc i Catalina; germanes politiques Catalina Monserrat i Maria
Manresa; fillols Llorenç Juan Manresa i Llorenç Juan Pujol; nebots Llorenç Juan Monserrat i Anna
M.a Pujol; cosins i els altres parents vos demanen que encomaneu la seva Anima a Déu.

Demà diumenge, a les 7 de Phorabaixa, al Convent de St. Agusti, els seus amies oferiran
una missa en sufragi de la seva Anima.

Casa mortuèria: C. Call, 7

Miguel mestre Odrover
va morir a Felanitx, dia 28 de novembre de 1989, a  l'edat de 97 anys

havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.

)(6 ANIVERSARI DE LA MORT DE LA SAVA ESPOSA

Maria Canet Sansó
Al cel sien

Els seus fills Maria, Catalina, Antoni i Pere; lills politics Maten Barceló, Catalina Artigues
i Maria Mestre; nets Antònia Barceló, Miguel Mestre, Miguel i Antoni Mestre; germana politica
Maria Julià; nebots, cosins i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva Anima a
Déu.

Casa mortuoria: C. Sant Agustí,
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,PREBE COVENT»
Davant jo tenc un ilibre que parla

sobre l'evolució de la persona.
Hi ha un escrit que tracta de «els

aspectes desconcertants» i mes o
manco diu que segons quines cria-
tures no evolucionen, pet-6 conti-
nuen desenvolupant-se amb ple exit,
com a «fòssils vivents».

Hi ha un pareil d'exemples, per5
pens que val mes anomenar-ne uns
altres.

I els que anomenaré no es pensin
que no són «criatures», perquè ho
som tots.

Els animals, segons nosaltres, són
irracionals i l'home, racional; el qui
va dir això devia esser una albergí-
nia sense «parafangos».

L'home, principal contaminador
del medi-ambient, número 1 per pro-
duir armaments, rnA fatal i destruc-
tor de la Naturalesa, opressor i ra-
cista, ESPECULADOR, i un grapat
més de desgavells.

Com podreu pensar, no importa
dir noms, n'hi ha que se senten iden-
tificats amb aquestes definicions
« racionais».

N'hi ha que són autèntics «fòssils
vivents».

N'hi ha que són autèntics «fòssils

desconcertats».
Per que tot això?
Què penseran els vostres descen-

dents quan siguin grans i vegin el
desastre que tendran pels morros?

Recapacitau, no sigueu hipòcrites.
En Nietzsche, ja ho va dir, «l'úni-

ca i autentica moral és la Natura».
Ella està exigint constantment la
seva pròpia superació. La vida es el
valor suprem i res no té valor si no
es amb relació a ella.

PROU
.,■■■l•••IM•MI•M111■

Ajuntament
de Felanitx

ANUNCIOS
Se ha recibido de la «Conselleria

d'Agricultura i Pesca» escrito por el
que se anuncia la próxima publica-
ción en el BOCAIB de una orden de
Ia mencionada Conselleria en la que
se establece una subvención del
50% para la adquisición de semillas
de cereales, leguminosas y forraje-
ras controladas oficialmente.

Queda a disposición de los inte-
resados, en las oficinas de este Ayun-
tamiento, fotocopia de la citada or-
den así como modelo de instancia.

Felanitx, a 29 de noviembre de
1989.

El Alcalde,
Cosme Oliver Monserrat

Debiendo procederse por parte de
este Ayuntamiento a la elección de

Juez de Paz y Sustituto de esta de-
marcación, se hace público para
conocimiento de los posibles intere-
sados que pueden dirigir sus souci-
trades a esta Alcaldía, hasta el pró-
ximo día 22 de los corrientes.
Felanitx, a 11 de diciembre de 1989.

El Alcalde:
Cosme Oliver Monserrat

Cámara Agraria Local
DECLARACION DE
COSECHA DE UVA

Se informa a todos los viticulto-
res de esta localidad, que el plazo
para la declaración de cosecha de
uva finalizará el próximo día 15 de
diciembre, pudiéndose proveer del
correspondiente impreso en esta Cd-
mara Agraria Local en horas de of

Felanitx, noviembre 1989.
El Secretario,

Pedro Llompart Bosch

SE PRECISA PROFESOR-A de es-
pañol o catalan para curso inten-
sivo.
Informes, Tel. 657531, de 12'30 a
14 h.

REPARACIONES DE ELECTRO-
DOMESTICOS. Voy a domicilio.
Informes, Tel. 582226.

SE TRASPASA LOCAL COMER-
CIAL muy céntrico.
Informes, Tels. 580471 y 580123.

Ontoni Juan i Sansó



Celebram dc bon de veres aquesta
exposició que ens ha mostrat un
artista felanitxer de la nova genera -

cid  avança dins el camp llena-
gadis de l'art amb una seguretat
sorprenent. La seva obra gaudeix
d'una maduresa que ells permet
d'augurar-li un avenir excellent.

Agraïment
La familia Juan-Sansú, da-

vant les nombroses manifesta-
cions de condol rebudes amb
motiu de la mort d'Antoni
Juan Sansó i en la impossibi-
litat de correspondre-les a to-
tes personalment ho vol fer
per mitja d'aquesta nota.

A tots, moltes gracies.

SE ALQUILA LOCAL CENTRICO y
vivienda en inicios calle Jaime I.
Informes, Tel. 237370 (noches)

SE ALQUILA O SE VENDE PLAN-
TA BAJA en zona Ayuntamiento,
preparada para negocio, de unos
115 m2.
Informes: Tel. 580312 (llamar no-
ches)

FELANITX

Exposició de Jamie Prohens a la
Casa de Cuitura

El Centre Cultural de Felanitx ens
ha brindat l'avinentesa de conixer
la pintura d'un artista felanitxcr de
Ia nova generació, Jaunie Prohens.

Seize teles, la majoria de gran
format, ens mostren l'obra més re-
cent (Vaguest pintor que ha assolit
ja un llenguatge forca personal i
que exposa individualment aqui per
primera vegada.

Despres clel pas per la Facultat
de Belles Arts de Sant Jordi de Bar-
celona, en Jaume Prohcns ha estat
present a diverses exposicions en
terres catalanes i la seva primera
individual fou l'any 1986 a la Casa
de Cultura «Les Bert-males» de Salt
(Girona).

A Felanitx havíem tengut poques
ocasions de coneixer-lo. El 1983, a
una mostra a «Mil i un», hi figura
tal volta un dels seus primers bal-
boteigs artistics i ara fa un any, a
Ia secció «Art Jove en cis 80» de
l'exposició «Felanitx. El temps i
l'Art», un dels minors quadres que
poguèrem contemplar era de Jau-
me Prohens.

La mostra que ens ocupa presen-
ta una evident unitat, queda clar
que reflexa uns moments ben de-
terminats de la seva tasca i ompl
les sales de la Casa de Cultura d'i-
matges i impressions prou sugge-
rents.

¡OFERTA INFORMATICA!
ORDENADOR FOXEN, MONITOR Y TECLADO 99.000 pts.
ORDENADOR SCHNEIDER DISKETTE 3'50"

+ IMPRESORA 125.000 »
ORDENADOR ATLAS 20 MB

+ IMPRESORA PANASONIC 199.900 »
SISTEMAS DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA

400 VA 56.500 »
FAX MURATA M-5 148.000 D

FAX SANYO (100 memorias) 174.000 »

ARTICULOS SUJETOS AL 12% DE IVA, NO INCLUIDO

SERCO INFORMÁTICA - Pedro Mas
C/. Costa i Llobera, 22 	 Tel. 581710

BUSCO LOCAL COMERCIAL
EN ZONA CENTRO DF. FELANITX, APTO PARA NEGOCIO

INFORMES: TEL. 55 51 72 (Horario comercial)

En peix fresc i marisc
(Si es bon temps nos acompanya)

a CA N'ANGELA
trobareu bon gènere

Obert es dematins de 9 a 13 h.
Els dies 23, 2-1 i 30 lendrein ohert de 9 a 6 de s'horabaixa
(no lanearem a migdia per un minor servici).

l'e• a qualsevol inform:Irk') o ene:)rree: Tel. 57:1782

BONES FESTES

2 • ' i 3.' setmana d'advent

va en el sKenci dels pills
Maria Mare del Salvador: El cristià davant la realitat.

Deu promet a Maria un fill, Jesús, paraula hebrea que significa,
es salvador.

L'únic motiu, l'únic perqu de l'exist ència cle Jesús es la salvació dels
homes... Salvació, de que?

De l'horne, de tot l'home i dc tots els homes. Amb Jesucrist, Wu vol
arrassar amb el mal, amb el dolor, amb les malalties, amb la miseria, amb
la lain, arrib la guerra, amb la soledat, amb el luxe explotador, amb la po-
lítica bruta, amb l'egoisme, ainb la mentida enganadora.

El cristià, seguidor de Crisi, haura d'esser un home compromes en
aquesia ilLuita. I ...sscr «cTistia» es iipuntar-se a 111Z1 1luua I FCX1.1ga L'itInna.•
nya per ailiberar la humanitat de tota opressió social, política, cultu-
ral, que l'inraccleix creixer, ser ella matcixa. El cristianisme no es una re-
ligió que posa l'accent en el culte o en una espiritualitat allunyada del
món real dels homes. No es una rcligiú passiva en la qual el cristià DO te
res que aportar o dir, content amb complir lo manat o establert i res ales.
L'Esglesia cristiana no pot estar o quedar-se al marge (a la cuneta) dels
grans interrogants, davant les grans necessitais ciels homes.

El cristianisme es la llibcraciú total de l'home i de la societat.
Una alliberació que prove dc Dúu, perquè Deu la vol, per?) exigeix

l'esforç dels homes.
Fitxem-nos en Zacaries i Elisabet com Josep i Maria, no ho tingueren

tot resolt ni per l'àngel ni per Deu. Posaren les seves vides al servei d'una
causa. I de quina manera o forma... Si s'ha de viatjar i abandonar la
llar, es viatja; si s'ha d'acceptar la pobresa i la humiliació, s'accepta; si
s'ha dc ser perseguit, se segueix enclavant si s'ha de morir, es mor. El
fruit o resultat es prou conegut per tots, la decapitació de Joan Baptista
per Herocles i la crucifixió de Jesús per Pilat; vet aquí el resultat. S'ho
jugaren tot.

El cristià no es pot fer illusions amb un cel fàcil, guanyat amb un
parell de comunions i dues o tres oracions diaries.

S'haurà d'engrescar en la lluita per la Iliberació total i definitiva de
Ia humanitat. I es una lluita perquè hi ha inimics, dificultats, persecu-
ció i resistencia.

Amb Jesús, Dar inaugura, funda un nou regne: el regne de la tuber-
tat, de la pau de la justicia. Un regne universal, no de la força ni de la
conquesta, sinú de l'amor; no de la guerra, sinó de la pau; no de la raça,
sinó de la fe. (Llegir lo anunciat pel profeta Natan a David: 2 Samuel
7:9-16)

I d'aquesta dona, Maria, naixerà el Salvador.
És important tenir present quina era la condició de la dona en temps

de Jesús entre els Jueus. (Dades del llibre J. Jeremias, «Jerusalen en tiem-
pos de Jesús»)

Dones be, a «aquesta» dona, Du li promet un Salvador. Aquesta dona
existeix encara avui. Dones que avui no han aconseguit la llibertat, que
no poden emprar els seus drets de persona humana. Dones sense horitzó,
sense possibilitat de créixer ni desenvolupar-se en la vida com a «perso-
nes», de ser «qualque cosa» (elles mateixes). Fermades o engrillonades a
les olles i caceroles i a la criança dels fills. Depenents o esclaves dels
seus marits com si fossin amos; explotades de tantes formes per una
societal que es lucra amb els seus cosos i amb la seva bellesa.

Dones que no parlen d'igual a igual amb els seus marits, que no
poden discutir amb ells cis problemes de casa seva, de negocis o de poll-
tica; que mai son escoltades quan es tracta de problemes de barri, ciutat,
o del país. Dones que casar-se significa renunciar als seus estudis, profes-
sió i desplegament de moltes capacitats. Dones que en la mateixa Es-
giésia scgueixen essent marginacles com a feels de segona categoria... etc.

Maria es senyera de llibertat i tota clona esta cridacla a ser-ho, sense
por. Deu ho vol i dóna la força «No tenguis por, Maria...».

Si cts el sexe debit, si eis pue valoracia, si nu reconeixen els teus
clrets: Deu es la força de la teva debilitat.

Dones que suportau la duresa de la vida del camp; dones que ompliu
les grans ciutats per engrossir les files de les serventes o criacles bara-
tes, o que vos ompliu de fills corn si fossiu les úniques responsables;
clones abanclonades pets vostres marits, clehonrades i trcpitjacles de tantes
maneres i l'ormes; despreciades per ser mares fachines o ignorants; dones
per lc s gnats la sexualitat acaba essent una carrega dura i un jou cons-
tant: Aixecau el cap, Iluitan pels vostres drets. vos estima, Deu N'os
respec!a, Wu vos crida a una vicia superior i ints digna, Wu vos vol lliu-
res. El mateix que va enaltir i dignificar a Maria, aquest mateix Deu ha
dignificat per a sempre la dona, a qualsevol dona, a tota clona.

Qui ho negas, que negui a Maria dels cvangelis.
Guillem Feliu i Ramis

La Sociedad «La Protectora» de Felanitx
Recuerda a todos los socios que mañana domingo es el Ultimo

dia para el pago de las cuotas.
La Directiva



d'Artà «Esclafits i Castanyetes», pa-
trocinat pel Centre Cultural de Fe-
lanitx.

Les places són limitades i els
tickets es poden adquirir a Can
Aleix dc Felanitx i a Comestibles
Can Tromper i Supermercat Can
Ferrer de Cas Concos, o be al telè-
fon 581180.

La Policia Municipal a Sa Ptrona
El dia (le la lininactilada, el Cos

de la Polieia I unici pal celebra la
festa de la soya patrona. A tub tal
motiu, a les 12 del mall, assistiren
iuntainent ainb les :nitwit:its a una
missa que celehril ei rector Mn. Se-
rra. Tot seguit, al restaurant &Es
Nlercat, hi hagué un i espanyol.

La jornada festiva es clogué amb
un sopar a La Ponderosa, en el de-
curs del qual s'entregaren els pre-
mis de les proves esportives i jocs
celebrais amb motiu de la festa.

Molts anys!

Els cors de Mallorca canten
Nadal

Dema diumenge, a les 3 del cap-
vespre, a la Basilica de Sant Fran-
cesc de Palma se celebrara banval
concert «Els cors de NIallorea can-
ten Nadal».

La Coral de Felanitx, coin és ja
tradicional, participara en aquest
aplec musical.

Missa en sufragi de Mossèn
Joan Vidal

Avui dissabte dia 16, a les quatre
del capvespre, a iniciativa d'un grup
dels qui en la década del quaranta
pertanyien al Centre Parroquial de
joves d'Acció Catòlica i a l'agrupa-
ció esportiva «Aguiles», al Santuari
de Sant Salvador, se celebrera una
Missa en sufragi del sacerdot Don
Joan Vidal Oilers, que fou aleshores
el seu estimat Consiliari i bon amic
de tots, mort a Palma fa unes set-
manes.

Mitjançant aquesta nota, es con-
vida a asistir-hi a tots els qui apre-
ciaven al bon capella amb motiu del
seu càrrec pastoral en les vicaries
del Carritxó i de la nostra Església
Parroquial, i, de manera molt par-
ticular, als .nombrosos companys
de les organitzacions mencionades;
com a la manera millor de tenir per
ell una reconlança de gratitut i de-
manda de la seva valuosa interces-
sió en el Cel.

Cclebrera l'Eucaristia cl seu ger-
ma Mossèn Damia.

SE VENDE LOCAL comercial en
Cala d'Or. Muy céntrico.
Informes, Tel. 658185.

SE NECESITA PERSONA para la-
vado coches. Servicio militar
cumplido. Carnet de 2'.
Informes: Tel. 582889.

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL
en Porto-Colom. 1.a linea, Ronda
Crucero Baleares.
Informes, Tel. 237370 (noches)

ZAPATERIA SOL
Rebajas 30 %

en todas sus existencias

FELANITX

L'Oquestra Simfònica de Balears .
actuarà a Felanitx

Pel dissabte dia 23 de desembre
esta prevista l'actuació de l'Orques-
tra Simfònica de les Balears «Ciutat
de Palma» a Felanitx.

L'esdeveniment, que tindrà Hoc al
Cinema Felanitx a les 9 del vespre,
ens pei metra fruir d'aquesta nova
formació orquestral, reestructurada
per la Fundació Pública de les Ba-
lears per a la Música, a partir de
l'antiga orquestra «Ciutat de Pal-
ma».

En el moment d'enllestir aquest
breu avanç no coneixem el progra-
ma del concert però si ens atenem
a la programació de la temporada
feta pública cl passat 28 de juny,
hem de pensar que no li mancaran
cstimuls. Pensem que eren desset
els concerts que ha preparat el di-
rector Sr. Remartinez, amb un re-
gistre que abraça gairebé tots els es-
tils, èpoques i instruments.

A la propera edició esperam po-
der oferir el programa d'aquesta
actuació.

Menció d'honor a l'Ajuntament de
Felanitx, a la IV Fira d'Artesania

El nostre Ajuntament ha rebut
una menció d'honor per la seva par-
ticipació a la IV Fira d'Artesania i
cl'Antiquaris «Baleart 89» organitza-
da per IFEBAL.
A l'estant muntat pel nostre Ajun-

tament hi fèren presents els se-
güents expositors: Ceràmiques Ma-
llorca, Call Vermell-Maria Ramis,
Geller Cooperatiu, Esmalts Amorós,
Esmalts Lluis Garcia, Teixits Gri-
malt, Guillem Serra, restaurador,
Fills d'Andreu Fiol, restauració, Fa-
mília Muñiz, mobles antics, Miguel
Pujol, restauració, Pere Villalonga,
ferro forjat, Joan Mesquida, metall
repujat, Jaume Rigo, esculpits ma-
res, Maria Xamena, brodats, Perles
Ondina, Carpinteria Estelrich, Por-
tocolom, Alfarcria Germans Soler,
Recordança, antigiietats, Francesc
Miguel, boter i Biel Huguet, pedra
tallada.

Ens congratulam d'aquesta distin-
ció per la qual felicitam a l'Ajunta-
ment aixi com a tots els partici-
pants.

El grup teatral de la Llar
No podem passar per alt l'expe-

riència teatral duita a terme aquests
dies pel grup d'aficionats de la Ter-
cera Edat de la Llar de Felanitx.
Dia 1 al Cinema Felanitx i dia 9 a
Son Mesquida, representaren l'obra
«Un partit de no deixar», de Bar-
tomeu Bauza.

Tot i esser la primera incursió
dins aquest camp el grup en sorti
prou airós de la prova i demostra
que pot desplegar una tasca ben in-
teressant en aquest sentit. Des d'a-
questes planes els animam perquè
continuin amb aquesta activitat tan
creativa. I, l'enhorabona més since-
ra a tots els que intervengueren.

Antoni Vaguer, tercer classificat
en el XVI Campionat de Balears
de Caça

En el XVI Campionat de Ca;a
amb ca de mostra, celebrat el pas-
sat mes de Novembre, sota l'orga-
nització de la Societat de Caçadors
d'Algaida i la Federació Balear de
Caça, dins el vedat de la primera, es
classifica en tercer lloc el nostre
Nish Antoni Vaguer amb el seu ca
Jai de Can Pels.

Cal esmentar que per primera ve-
gada hi participa la Societat de Ca-
odors de Cas Concos, amb la qual
cosa foren quatre els equips fela-
nitxers participants: l'Associació de
Caçadors de Felanitx, la de S'Horta,
la de Cas Concos i «Es Tudó».

Margalida Cardell exposa a Arts
Raval

Avui a les 18 hores, s'inaugura a
Ia Galeria Arts Raval del carrer de
la Mar una exposició d'olis de Mar-
galida Cardell.

La mostra podrà ser visitada fins
dia 8 de Gener.

Música
La setmana passada fou pròdiga

en esdeveniments musicals. Dijous
dia 7 i dins el programa del XIIIè
aniversari de la Llar, els alumnes de
l'Escola de música «Pare Auli», la
Coral Infantil «Els aucellets» i la
Coral de Felanitx rendiren en el ci-
nema Felanitx un homenatge a la
Tercera Edat.

I dissabte, la Casa de Cultura,
fou escenari d'un concert merave-
Ilás a càrrec del pianista Andreu
Bennassar Bonet i de Tomas Oliver
Salas (Flauta), aquest darrer d'as-
cendència felanitxera.

A la primera part Andreu Bennas-
sar interpreta algunes composicions
originals amb altres d'Antoni Tor-
randell i Rachmaninof, obsequiant
Ia bona acollida del públic amb una
Jota Navarra.

La segona part fou una vertadera
marathó per Tomas Oliver. La 4 •a

Sonata de Bach (flauta i clave), la
Sonata n.° 1 de Hdendel, «Les Cy-
gnes» de Paul H. Busser i «Concer-
tino» de Cecile Chaminade (tots ells
a flauta i piano) integraren aquesta
segona part que arranca els més fer-
vents aplaudiments del públic.

Cas Concos a la Beata Sor
Francinaina Cirer

Programa de la festa que la Par-
ròquia i les Religioses de la Cari-
tat de Ca's Concos d'Es Cavaller ce-
lebraran en honor de la Beata Fran-
cinaina de la Mare de Déu dels Do-
lors Cirer i Carbonell.

Dia 17 de desembre de 1989.—A
les 5 de l'horabaixa, MISSA SOLEM-
NE CONCELEBRADA, que presidi-
ra i dira el sermó el P. Antoni Oli-
ver i Monserrat, C.R.

Ofrena a la Beata.
Abans de l'ofertori BENEDICCIO

del quadre de la Beata Francinaina,
que des d'ara se venerarà a la par-

requia, pintat pel senyor Joan Lluis
Rullan i Casasnovas, donat per una
agraicla familia concarrina.

El Cor Parroquial cuidara dc la
part musical, participant com solis-
ta Mn. Bartomeu Moll i Ribas, pri-
matxer de la Seu de Ciutat.

ACTE POETIC-MUSICAL, dedicat
a la nova Beata Superiora de Sen-
celles.

VOS CONVIDAM I ESPERAM LA
VOSTRA ASSISTENCIA.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
TALLER D'ORNAMENT NADA-

LENC.—Dies 18, 19, 20 i 21, a les
16 h., dirigit per Margalida Adrover.

CONFERENCIA.—Dijous dia 21, a
càrrec del Rector Mn. Miguel Serra
sobre el tema «Com hem de cele-
brar Nadal».

MOSTRA DE BETLEMS.—Inau-
guració dia 23 a la Casa Municipal
de Cultura. Parlament d'En Jaume
Oliver i concert de la Coral Sant
Alfons.

NIT DE NADAL.—Diumenge dia
24, a les 23 h. sopar i ball. Preu, 700
ptes. Places limitades. Inscripció
oberta des de dia 11.

SOPAR DE CAP D'ANY.—Diu-
menge dia 31, a l'hotel Belsana de
Portocolom. Preu, 3.500 ptes. Ins-
cripcions a partir de dilluns dia 18.

AGRAYMENT
La Junta de Govern de la Llar de

la Tercera Edat vol agrair la colla-
boració a la celebració dels actes
commemoratius del XIIIè. aniver-
sari a:

L'Ajuntament
La Caixa
Banda de Música
Coral de Felanitx
Coral Els Aucellets
Escola de Música «Pare Auli»
A tots, moltes gracies.

Penya «San Mames»
Dissabte passat a vespre, en el

Celler de Randa que regenta el nos-
tre paisà i amic Joan Tauler, els
integrants de la Penya «San Ma-
ntes», seguidors empedreits de
l'Athlètic de Bilbau, celebraren el
seu sopar anual. Foren prop d'una
vintena que, peus davall taula, com-
partiren la seva curolla esportiva i
la bona manduca que els prepara la
cuina del Celler.

Que per molts anys!

Dia 23 de desembre TVF emetrà
de 10 a 24 h.

El dissabte dia 23 de desembre,
Televisió Felanitxcra farà una emis-
sió especial que durara de les 10 del
mati a les 12 de la nit.

Per altra banda sabem que a par-
tir dcl dia 14 o 15 de gener, agues-
ta emissora quedara connectada al
repetidor que s'ha installat recent-
ment a Sant Salvador, per tal de
que es pugui rebre la seva imatge a
Porto-Colom, S'Horta i altres in-
drets que no la rebien.

Sopar de Matances a Cas Concos
Organitzat per l'Associació de

Veins i de Pares d'Alumnes de Cas
Concos, avui dissabte, a les 8'30 del
vespre, tindrà lloc un gqran sopar
de matances, a benefici de les obres
de restauració del saló parroquial.

Arranjara la menjua el prestigiós
cuiner Miguel Roig i després del so-
par hi haura ball amenitzat pel grup

informació
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Domingo día 24, ABIERTO de 9 a 2

Nuestra sección de Pescadería
Disponemos de PESCADO Y MARISCOS frescos y congelados

ESPECIALIDADES EN MARISCOS FRESCOS POR ENCARGO:
Centollos 	 Bogavantes
Langostas 	 Buey de Mar
Nécoras 	 Vieiras

Percebes  

Sección Charcutería
Gran surtido en Fiambres navideños,

Jamones y Quesos  

Sección Carnicería
Especialidades Navid efias

Faisán - Pulardas - Perdices - Pintadas - Pavos
Patos - Venado - Lechonas - Corderos  

y otras carnes frescas 



CHILET MOLENDRI
Servicio Oficial MICHELIN

Le recomienda que revise el estado de sus neumáticos, ya que el neumático es lo único
del coche que está en contacto con el suelo.

Un neumático, apoya, utiliza en su contacto con el suelo muy poca cantidad de goma.
Aproximadamente el tamaño de una tarjeta postal.

Por tanto la calidad de este pequeño contacto, debe ser la mejor posible,
DE ELLO DEPENDE SU SEGURIDAD.

MICHELIN le ofrece la cubierta MXV
gran adherencia y estabilidad, así como TODA LA GAMA MICHELIN
Ademas le ofrecemos montarle 4 neumáticos y Vd. sólo tiene que

pagar 3. (OTRAS MARCAS)

Equilibrado ELECTRONICO
Consúltenos sin compromiso. Le asesoraremos del neumático más

idóneo para su vehículo.

Sábados ABIERTO 	 Tel. 580459

FELANITX

Els organitzadors d'aquesta expo-
sició han tingut a be designar-me
per dir-vos unes paraules prèvies.
Voldria ésser plaent.

Els artistes que amb ses personals
visions interpretatives composen
aquesta mostra constitueixen tot un
catàleg de valors que assenyalen un
moment terminant en la història de
Ja pintura felanitxera.

El paissatge, tema obligat d'a-
questa exposició, com a gènere ar-
tistic independent, neix i es desen-
volupa a l'època moderna. Abans
dels impressionistes francesos úni-
cament servia de fons als temes his-
tòrics i de composició. Una mostra
pictòrica que parteix de Ia temàti-
ca del paisatge es, indiscutiblement,
digne d'elogi. No oblidem que Ma-
llorca es coneguda i admirada pels
seus paratges i gracies a les seves
cales, al seu mar i a la seva llum,
ha esdevingut un mite de bellesa i
ha originat tantissimes obres pictò-
riques i literàries.

Des de temps immemorial als nos-
tres dies i a la recerca d'aquesta be-
llesa multitud d'artistes arribaren a
les nostres terres. Mir, Rossinyol,
Anglada, Junyer, Cittadini i tantis-
sims d'altres que juntament amb els
mallorquins Ribas, Oneille, Gela-
bert i Blanes, plasmaren, amb el seu
art, la llum i l'encant de la nostra
illa, deixant-nos un bell inventari
del paissatge encara no contaminat.

Jacint Verdaguer, el poeta de l'At-

lantida, referint-se a les cales de Ma-
llorca deia:

«La terra i la mar juguen a qui
es fica més endins, l'una en el do-
mini de l'altra, i avancen, reculen,
envesteixen, s'afalaguen com dos in-
fants, per batre's dintre un moment
i abraonar-se entremeliats l'una con-
tra l'altra.

»Cap costa del mén he vista tan
bella, i aixe, que n'he passat massa
lluny per fer-me'n càrrec.»

Si tornava al món, ¿clue ens diria
de tantes cales i de tants d'indrets
fets malbé per una urbanització ex-
cessiva, desordenada i sense con-
trol?

L'artista es l'home que té la fa-
cultat de sentir i de transmetre als
altres l'emoció estètica. L'altíssim
poeta Miguel Costa i Llobera, que
s'havia corprès amb la immensitat
de la serra blavenca, amb els ver-
inellosos i esquerps penyalars i amb

la mar de blaves planures, arribà
a fer-ne del paissatge una imatge de
moral, i es que Costa i Llobera ad-
mirava i escoltava els batecs del cor
del paissatge i amb uns versos ma-
ravellosos ho confirma a La deixa
del geni grec, quan a la mort de
Nuredduna fa dir-li, a cau d'orella,
per les dones d'aigua:
Per un batec de l'ànsia que ton cor

[expira
dariem les centúries de calma que

[tenim.
Només per un batec de l'ànsia.

Que farien davant el batec de tot
un poble?

Una de les tasques més urgents
dels pobles es, precisament, mante-
nir i fer vibrar l'emoció estètica,
conservant tota la bellesa del seu
paissatge.

Aixi ho han compres els organit-
zadors d'aquesta mostra pictórica.
La seva convocatòria es digna d'a-
plaudiment, ja que el que pretenen,
a més d'una manifestació artística,
és donar un toc de diafora. La seva
tasca va encaminada vers una defen-
sa noble, amorosa i conscient del
nostre paissatge, que desgraciada-
ment corr un vertader perill de fer-
se malbé.

Pensem que la pèrdua d'un espai
natural no afecta únicament el sec-
tor que en fa bandera de la seva
defensa. Són tots els qui hi per-
dem.

Tal vegada molts o, simplement
alguns, no en són ara conscients de
lo que representa la pèrdua d'un
paissatge.

Pensem que el nostre Port, que no
li sobren els espais naturals, ja
no es, ni d'enfora, el que era. Qui
l'ha vist i qui el veu!

S'Algar i el Rivetó són els únics
indrets verjos que li resten i cal

conservar-los amb ses dents estre-
tes, en cos i anima.

Mentre urbanitzadors i politics
fan calculs, volguent confondre l'o-
pink') pública i les excavadores estan
a punt de començar el gran desas-
tre, Felanitx, tot Felanitx en massa
ha de reclamar que el poc que ens
queda del Port, el poc que ens que-
da per alenar i per contemplar, se
salvi. Hem d'intentar tots que s'Al-
gar, el Camp Roig i el Rivetó se con-
servin intactes i siguin per a tothom
i per sempre.

El malaguanyat poeta Rosselló-
Pórcel, enyorant Mallorca durant el
seu exili escrivia:
«Verdegen encara aquells camps
i duren aquelles arbredes
i damunt del mateix atzur
es retallen les meves muntanyes.»

Que el nostre Penyal Roig i el seu
entorn continuïn retallant-se amb
tota integritat damunt l'atzur.

CLASES DE ALEMAN a todos los
niveles y espotiol para extranjeros
C. Proissos, 4 de 5 a 9 noche.

SE VENDE CASA en Porto-Colom,
calle Mendez Núñez esquina Ma-
rina. 4 dormitorios.
Informes Tel. 580481.

RESTAURANT BON PORT
PORTO-COLOM
Obert tot l'any

Cuiner i propietari: Josep Pallicer
C. Pizarro cantonada Churruca 	 Tel. 575174

PAISATGES PER UNA TERRA
A Mete inaugural de l'e.rposieid «Paisatges per una terra»,

guy restd muntada a la Casa de Ci: li  del 2't de novembre al I;
de desembre, el nostre ben volgul paisa i col.laborador Joan
Maimó, lleçji Peserit que tot seguit ens 1)1(111 de reproduir
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RESULTATS
• Jornada 2/3 desembre
Cadets masculins:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 48
SA POBLA, 43
Juvenils masculins:
JOAN CAPO/AUFOC. GRIMALT, 35
PEÑA MALLORCA, 64
hiniors masculins:
LA SALLE,	 47
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 53
&miors masculins:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 60
GESA ALCUDIA,	 58

• Jornada 6 desembre
Cadets masculins:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 35
SANT AGUST1, 56
Júniors masculins:
LA GLORIA,	 106
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 43
• Jornada 9 desembre
Cadets masculins:
CIDE,	 55
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 27
Juvenils masculins:
CIDE,	 63
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 67
Júniors masculins:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 43
COSTA CALVIA,	 56

COMENTARI
En aquesta ocasió hem de comen-

tar, encara que breument, l'actuació
als equips felanitxers durant les
tres darreres jornades.

A la del primer cap de setmana
de desembre se produi la proclama-
ció de l'equip s&iior com a campió
dc grup amb el clar avantatge de
Eres punts sobe el seu 11 .1s ju me-
dial seguidor, el rival d'aquesta jor-
nada; i l'altra nota a destacar va
ser la victòria a domicili dels jú-
niors.

El dia de la Constitució els líders
foren rivals inaccessibles pels clos
equips del Joan Capó.

El passat dissabte la notícia fou el
desplaçament victoriós dels juvenils
a la pista del Cide.

CADETS. Partit guanyat amb mes
facilitat del que indica el marcador
enfront del Sa Pobla perquC a falta
de tres minuts superàvem als po-
blers de 18 punts (48-30). El Sant
Agustí ens domina de 21 punts que,
si els comparam als 98 de la i.a

volta no són res en absolut. En el
partit contra el Cide destaca la poca
efectivitat atacant encara que Mi-
guel Nadal se destapas amb 12
punts (tres triples).

JUVENILS. El Comité de Compe-
tició els dona com a guanyadors
per 2-0 en el partit contra el Ramon

Llull, encontre en cl que, recordem-
ho, els locals no se presentaren. Si
aregim el positiu resultat contra cl
(Ide, resulta que amb dues setma-
nes han guanyat més partits que en
tota la temporada. En el partit con-
tra cl P. Mallorca s'havien aguantat
be els primers 15 minuts (15-17),
per5 a la resta, sense cap discussió,
els ciutadans dominaren clarament
(20-47). Contra el Cide pareix que
tornaren les ganes i l'inters d'al-
guns dels jugadors basics (jugadors
que havien estat un tant adormis-
sots). A la I.a volta, el dolentíssim
partit dels felanitxers els ocasionà
una derrota de 30 punts i en aquesta
ocasió la situaciú va ser diferent,
amb distancies minimes i sense im-
portância; el fabulós parcial de 0-10,
en uns moments transcendents, de-
cidí la sort del partit (de 60-57 en el
minut 34 a 60-67 en el minut 38). A
destacar, els punts anotats per Fu-
liana (19), Lladó (17) i Amengual
(14).

JUNIORS. Disposaren únicament
de 7 jugadors per enfrontar-se al La
Salle a Ciutat i en sortiren victorio-
sos; Bernardi, amb 17 rebots i 16
punts va ser el jugador més regular
d'un equip que tingué una bona ac-
tuació. La Glòria, ilder imbatut, fou
una maquina de fer bàsquet i no hi
ha res que dir del clarissim marca-
dor que logra. Resistencia numan-
tina contra el Costa de Calvià, segon
classificat de la categoria, en un par-
tit en el que se va haver de lluitar
fort contra l'equip rival i contra la
p:!ssima actuació arbitral, a mós de
poder comptar, novament, amb pocs
jugadors; ningú no se pensava que,

després de perdre per 9-22 (minut
13) se pogués arribar a 37-32 (minut
30). AI final, la lOgica s'imposa i el
marcador enregistra la major dife-
rencia de tot el partit. Antoni Obra-
dor i Joan C. Maim& capaços de
mantenir-se en pista durant tot el
partit, foren els millors.

SLNIORS. Contra el Gesa
segon de la categoria, el partit

tingué dues parts tan diferents com
el dia i la nit. Vegeu: 38-20 al final
d'una primera part antológica i un
parcial de 22-38 en el segon temps,
en el que el Joan Cap6/Autoc. Gri-
malt era incapaç de culminar amb
Cxit quasi bó cap jugada. Un alar-
mant i incomprensible 0-16 en 6 mi-
nuts (del 52-39 del minut 30 al 52-
55 del in. 36) va estar a punt de tu-
dar la gran primera part. Una pru-
dencial cistella cl'Amengual, maxim
anotador del partit amb 21 punts, a
falta d'uns segons, evità la pròrroga.

Ara,. aquesta jornada, començarà
la segona fase en la que hi partici-
pen els tres primers equips de cada
un dels dos grups. Seran Escolar
(Capdepera), Campos, Santa Maria,
Joan Capó, Gesa Alcúdia i Sanime-
tal Artà. El sorteig ha fet que torni
a ser cl Gesa Alcúdia el primer ri-
val que ens visitarà aquest diu-
menge.

AQUESTA JORNADA
El dissabte els cadets tornen ju-

gar a fora, contra l'Espan:yol. Els ju-
venils reben el potent La Glbria i els
júniors han d'anar a Coll d'En Re-
bassa a cercar la victòria. El diu-
menge, a Felanitx, el ja comentat
Joan Cap6/Autoc. Grimal - Gesa Al-
cúdia de senior.

LARRY CISTELLES

BASQUET

Eis Sbniors, campions de grup
Victòries a fora de juvenils i júniors



Un obsequi de qualitat
el trobareu a

Cerámicas
Mallorca
FABRICA: C. St. Agustí, 50
Tel. 580201	 FELANITX

OBERT: Dies feiners de 9 a 13 y de 15 a 19
Dissabtes de 1030 a 13
Tots els diumenges de desembre obert de 10 a 13

FELANITX

2 anys.5 enrera
BENDICION

En la Iglesia de San Alfonso, tuvo
lugar el pasado 1 de Noviembre, el
acto de bendición dc la Capilla del
Santo Cristo, la cual ha sido objeto
de adecuada reforma.

La ceremonia fué oficiada por el
P. Duran, Superior, actuando de pa-
drinos los niños Miguel Rosselló
Oliver y M» de los Angeles Oliver
Sola.

Acto seguido se celebró Misa que
dijo el P. Valentin Arteaga.

La Capella Teatina, dirigida por
su Director P. Bartolomé Mora,
prestó especial brillantez al acto,
con la interpretación de adecuadas
composiciones.

SAN MARTIN DE TOURS
El martes, 11 de Noviembre, ce-

lebróse en la Casa Hospicio-Hospi-
tal, la festividad de San Martin de
Tours.

Por la mañana, el Capellán del
Centro, D. Gabriel Adrover, ofició
una Misa a la que asistieron el Al-
calde D. Jaime Munar, el teniente
de Alcalde D. Andres Manresa, el
Concejal D. Miguel Oliver, el Arci-

preste Sr. Rebassa, el P. Duran, una
representación del Cuerpo Medico
que actua en aquel benéfico esta-
blecimiento y la Comunidad de las
II H. de la Caridad, que atiende a la
mentada Instituciún.

Finalizada la Santa Misa, los asis-
tentes fueron obsequiados con una
copa de vino español y unas pastas
y los asilados con un espléndido
desayuno.

BODAS DE ORO
_AI cumplirse las Bodas de Oro

de la llegada de las HH. de la Cari-
dad en Porto Colom, se organizaron
algunos actos a los que se sumaron,
agradecidos, los residentes de Porto-
Colom y nutrida representación de
nuestra Ciudad.

El 14 de Noviembre, D. Pedro Xa-
mena, pronunció una interesante
charla ilustrada con diapositivas.
Acto seguido, se representó una di-
vertida obra teatral a cargo de un
grupo de alumnas de la localidad.

El domingo, dia 15, se celebró so-
lemne Misa Mayor, con sermón a
cargo del Arcipreste Sr. Gabriel Re-
bassa.

Al final, la Comunidad de las HH.
de la Caridad, filé objeto de un de-
licado obsequio costeado por las
aportaciones de los vecinos y sim-
patizantes.
GUILLERMO TIMONER

El pasado 1 de Noviembre, tuvo
lugar en San Salvador, la entrega a
la Virgen del quinto jersey arco-iris,
conseguido por nuestro campeonisi-
mo Guillermo Timoner.

—En la noche del pasado sábado,
21 de Noviembre y en una cena de
homenaje a la que asistieron más de

trescientas personas, tuvo lugar el
acto dc imposición de la Medalla de
Oro al Mérito Deportivo, al penta-
campeún del Mundo de ciclismo en
pista, Guillermo Timoner, con asis-
tencia de des t acacias persona I idades
del deporte nacional.

—El 20 de Diciembre se impuso a
Timoner, la Medalla de Oro de la
Provincia. Acto que tuvo lugar en el
Salón de Actos de nuestro Ayunta-
miento y asistieron las autoridades
Provinciales y Locales.

D'ALLAVORS

TALLERES IBA&EZ necesita OFI-
CIALES y APRENDICES.
Informes, Tel. 580351.

S'OFEREIX FURGONETA per a
tota classe de TRANSPORTS, (in-
closes persones).
Informació, Tel. 582165 (horari
comercial).

muebles SAMU, st,
—FELANITX. C. Pelat. 81
—FELANITX, Pça. Constit.9
—PORT-COLOM, Lepanto, 5
— COMEDORES
— DORMITORIOS
— MUEBLES COCINA
— MUEBLES TERRAZA
— CORTINAS, ETC.

TELEFONOS
580427 - 581801 - 575394

ATENCION
DISTRIBUCIONES GARCIA
Con'iunica al público su próxima APERTURA,

el día 18 de diciembre

Todo a precio de fáb rica
Visítenos y compruébelo

C. Convento, 10
	 Tel. 581248

Servicio a domicilio 	 HORARIO: De lunes a viernes



Consulta de GINECOLOGIA
Dr. Arturo Gil Bretones

Coe i. 1902

Revisiones ginecológicas - Control de embarazo
- Planificación familiar y Ecografía

C. Call, 17 Tel. 555981 (mañana) y 583441 (tardes)
Lunes y viernes a partir de las 16 h.
(consulta previa cita).

Per a treball durant tot l'any en zona de
Cala Millor, se necessita

COMPTABLE
C . Sol, 17-2°.

Selecciona g l omeoor,„ Tel. 582998
Felanitx

FELANITX

vida social
NOCES

Dissabte dia 2 de desembre a mig-
dia, a l'església parroquial de Sant
Miguel, s'unircn en matrimoni, els
joves Jose Cazorla Soto i Maria Mas
Garcias. Beneí l'enllaç i celebra
l'Eucaristia, el rector de la parrò-
quia Mn. Miguel Serra.

Apadrinaren els contraents els
seus pares respectius, D. José Ca-
zorla i D.a Encarna Soto; D. Joan
Mas i D.a Antònia Garcias.

Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi la seva germana Encarna i
els seus oncles Guillem Gaya i Emi-
lia Soto; per la nuvia ho feren els
seus germans Francisca, Joan i An-
tònia.

Després de la cerimbnia, els con-
vidats es reuniren en un dinar que
fou servit en el restaurant Can
Tronca de Sant Joan.

Enviam la nostra més cordial fell-
citació als novells esposos.

En el Santuari de Sant Salvador,
dissabte dia 9, se celebra la boda
dels joves Josep Carles Adrover Rot-
ger i Catalina Monserrat Barceló.
Beneí la cerimònia l'oncle del nuvi
Mn. Gabriel Adrover Nicolau, qui
concelebrà l'Eucaristia amb Mn.
Francesc Adrover Ballester, també
oncle del nuvi.

Foren padrins de noces els pares
dels nuvis D. Francesc Adrover Alon-
so i D.' Francisca Rotger Rosselló;
D. Joan Monserrat Vidal i D.a Bar-

bara Barceló Català.
Testimoniaren l'acta pel nuvi els

seus germans Maria, Francisca i
Francesc Xavier Hernández Masca-
ró i Guillem Ordinas; per la novia
ho feren, el seu germa Francesc Xa-
vier, els seus cosins M.a Jaumeta
Barceló Obrador, Mariano Huertas
Monserrat i Bartomeu Mesquida
Barceló i Margalida Tur Adrover i
Margalida Luque Rigo.

Poc després de la cerimònia, els
convidats es reuniren en un dinar
que fou servit en el Molí d'En Sopa.

Enviam la nostra felicitació més
cordial als novells esposos.

Va morir Mn. Joan
Vidal 011ers

El passat dia 22 de novembre, en-
trega l'anima a Déu a Ciutat, a
l'edat de 76 anys, Mn. Joan Vidal i
Oilers.

Mn. Joan Vidal era natural de
Campos i a la seva joventut havia
exercit un grapat d'anys el seu mi-
nisteri sacerdotal al Carritx6 i a la
parròquia de Sant Miguel, on va
deixar un record inesborrable pel
seu bon caracter i zel pastoral. Tant
fou així que es pot dir que des d'a-

quelles saons mai no es va trencar
el contacte amb cis que aleshores
foren els seus amics i collabora-
dors.

Posteriorment D. Joan Vidal va
ser destinat d'Ecènom a Santanyi
després a la parròquia del Molinar.
Des de feia uns anys restava reti-
rat al costat del seu germa Mn. Da-
mia, a La Soledat de Palma.

Que descansi en pau el bon sa-
cerdot. Rebin el nostre condol els
seus germans i amics.

Ha mort En Toni
Navata

Dia 7 i a conseqüència d'una afec-
ció cardíaca que el mantingué prop
d'un mes hospitalitzat, deixa d'exis-
tir a la Residência Sanitaria «Son
Dureta» de Ciutat, el nostre ben vol-
gut paisà N'Antoni Juan Sansó.

En Toni Navata ens deixa als 60
anys després d'una existência sen-
zilla en la qual no pesa menys la
seva entrega als altres com als seus
interessos personals. La seva gene-
rositat el porta a assumir Rocs de
responsabilitat a diverses entitats
locals i a seguir després des d'una
discreta segona línia al servei d'a-
quelles empreses que ho requerien.

Des de la presidência de l'obra
d'Aguiles, anà exercint succesiva-
ment les del Club Deportiu Fela-
nitx i de la Recreativa. Per espai de
vuit anys fou Regidor de l'Ajunta-
ment, Delegat de la Casa Hospici
Hospital, al servei de la qual resta
lligat gairebé fins a la seva mort.

Des cl'aquestes planes enviam el
nostre mes sentit condol als seus
familiars.

JOSE SHIER. S.A., PRECISA depen-
dientas para Cala &O 1 y Porto-
Colom preferentemente de 19 a 18
años. Se valorará conocimientos
de inglés.
Informes: C. Horts, 8 (de 9 a 10
noche)

VENDO APARTAMENTO en parte
Aduana, lr. piso, 3 habitaciones.

CASA DE CAMPO en Son Negre con
3.000 m2 de terreno, 3 algibes,
electricidad y buena situación.

VENDO CASA EN PORTO-COLOM,
parte Capilla. Esquina.

VENDO JARDIN con muchos naran-
jos, varias clases. 2.000 m2, valla-
do, con casita y 60 m2 de tapade-
ros, cerca del pueblo.
Inforrnes, 	 580902.

El ambiente que tu exiges está en

IIIIIQUEUS PUB
de PORTO-COLOM

Abierto viernes, sábados y vísperas festivo
La nueva Dirección les desea unas FELICES FIESTAS y un

PROSPERO AÑO 1990.
Sed bienvenidos

Rosella
Estètica i salut

PROPERA INAUGURACIÓ

Taules de gimnàstica passiva
(Tonning Tables)

Solarium U.V.A. - Hidromassatge
Estètica corporal i facial

C. Pere d'A. Penya, 3 baixos - Tel. 580423

Panadería-Pastelería
FELANITX

Comunica que se halla abierta al 'público
en C. Sa Llana, 65

Especialidad en bautizos, comuniones
y bodas

Esperamos su visita



. :Liinistantineas
en GADGETS

Necesitamos para la temporada 1990
en complejo turístico de Cala d'Or

— RECEPCIONISTAS
— CONSERJES
— CAMAREROS
— PISCINEROS
— AYUDANTES SERV. TECNICOS
— DEPENDIENTAS
— AUX. ADMINISTRATIVOS CON NOCIONES

MANEJO ORDENADOR

INFORMES: Llamar a los Teléfonos 643070 y 643085 en horas de
oficina.

_pine princi
Viernes 15, sábado 16, 9 noche y doming() 17 desde las 3.

Fabuloso programa doble. Risa a tope con

Una cana al aire y Re-Sonator
Primer Premio de Cine dc Terror. El mal rato está asegurado.

Viernes 22, sábado 23, 9 noche y domingo 21 de 3 a 6 y 6 a 9

Un par de seductores

Alien Wacion 2.a parte
Jueves y viernes, 25 y 26, desde las 3

Aguila de Acero 2.a parte y Tres fugitivos
PROXIMA SEMANA: BATMAN-BATMAN-BATMAN.

10	 FELANITX
"2=1M111•1•11■

A utocaresGummy
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• La noticia me dejó alicaído.
El amigo ANTONI JUAN SANSO el
que fucra Presidente del C.D. FE-
LANITX nos dejC. Un hombre de
carácter jovial, rico en amigos y de
grandes virtudes humanitarias. Yo
recuerdo aquél histórico día en que
cl equipo fclanitxer, en horas bajas,
batió por (5-4) a un intratable Mar-
garitense, un conjunto que goleaba
a todo quisqui y no conocía la de-
rrota desde hacía una infinidad de
tiempo. Fue uno de sus días aids
felices.
' Yo, a traves de estas líneas no
puedo más que recordarle con ex-
traordinaria simpatía y desear que
descanse en paz. Se lo tiene ganado.

• También recibo la noticia,
algo tardía, de que mi gran amigo
JAUME ADROVER «Des Rafal», ha
sido internado en «Son Dureta».
Desconozco el tipo de dolencia pe-
ro... La amistad que me une con 61
es tan grande que no me atrevo a
llamarle o visitarle como sería de
recibo. Espero, suplico al Todopo-
deroso, que le dé fuerzas para supe-

rar la enfermedad, y que se repon-
ga lo más rápidamente posible. Un
arnigo es un amigo.
a Sabemos de buena tinta que

cierta persona vinculada a la casa
«RENAULT» está volcada en pro
ciel FUTBITO FELANITXER. El
CAMPEONATO que se va a dispu-
tar en «Polideportivo de Sa Mola»
va a componer equipos de gente no
federada, más bien veteranos. Hay
premios gordos conic) un viaje a 1131-
ZA.Colabor.in vafias casas comer-
ciales, con la labor desintercsacla
del Comité y del AJUNTAMENT.
Los partidos se disputarán los sá-
hados por la tarde; valdrá la pena
estar «in situ» para verlos en di-
recto vista la rivalidad existente,
pero existe la posibilidad de conec-
tar con T.V.F. donde se emitirán en
directo o en diferido. No solamente
los equipos de Felanitx competirán
sino que algunos seran de la co-
marca como es el caso de Ses Sali-
nes. Les mantendremos informados.

• En el «CINE PRINCIPAL»,
dos nuevas películas para este fin
de semana. «RE-SONATOR» es de
STUART GORDON el director de
«Re-Animator» y «Dolls», y está en
Ia misma línea, terror fantástico,
con clave de humor macabro. «UNA
CANA AL AIRE» es otra comedia
del prolífico BLAKE EDWARDS,
un hombre de oficio, que domina el
género a la perfección.

• PROXIMOS PARTIDOS: Ter-
cera División en el «Polideportivo
de Sa Pobla»: POBLENSE-FELA-
NITX. Arbitro designado ARBONA
COMELLAS (?).

1.a Regional campo «Es Cavalier»:
CAS CONCOS-ALGAIDA.

2.a Regional campo «Sa Lleona»:
S'HORTA-CAMPANET.

• I a continuación los acostum-
brados proyectiles:

— Que el SERVICIO de RECO-
GIDA de BASURAS siga siendo tan
deficiente.

— Que se esté perdiendo algo
tan hermoso como la amistad, el
amor, la honradez, la solidaridad,
el espíritu familiar, etc... Porcine la
mayoría adoran al BECERRO DE
ORO.

— Lo mucho clue se han pasado
con lo de FERNANDO MARTIN.

— Que la amiga MARGARITA
ADROVER se proclamase CAMPEO-
NA DE BALEARES de MARATHON
cl pasado doming() en CALVIA.

¡Congratulations!
— La magnífica EXPOSICION

en la «CASA DE CULTURA» de
nuestro pintor JAUME PROHENS.

— La animación que ha desper-
tado el «3er. CAMPEONATO DE
TRUC» de las ILLES BALEARS.

— La muerte de un atleta en el
pasado maratón de Calvid.

— Que las excavadoras lo arra-
sen todo, incluso poblados prehis-
tóricos.

— Que PORTO-COLOM se esté
muriendo por culpa de los hombres.

— Que una probada ladrona de
25 arios, tras ser detenida en ¡24
ocasiones! pueda campear libremen-
te por la calle.

— Que la mujer del NANI haya
sido detenida por robo al ser sor-
prendida «in fraganti».

• Por si no bastaran los concur-
sos de la «tele», la Bono-Loto, «La
Primitiva», los «Cupones», «La Lo-

tería», los «Bingos», las maquinas
tragaperras... Ahora nos invaden las
papeletas de las «CESTAS NAVIDE-
ÑAS». ;Qué horror!
e Y para finalizar les C0111111lieo

que MARGARITA CARDELL expo-
lie sus Oleos en «ARTS RAVAL» del
16 de diciembre hasta 8 de crier°.

JORDI GAVINA

Futbito
La semana pasada se celebraron

los particlos aplazados por la lluvia
y los resultados fueron los siguien-
tes:
Cons. Simarro, 1 - Banc-a March, 2
Acid Jodi() - Old Stars (suspendido)
La Rivera, 4 - M. Ses Salines, 4
Sa Nostra, I - Puig FIULMÍ,

Los partidos tuvieron mucha emo-
ción y cabe destacar el de La Rive-
ra - M. Ses Salines y Sa Nostra -
Puig Hugní por el buen juego y la
deportividad de todos.

El pasado sábado se disputaron
los siguientes encuentros:
Banca March, 5 - Old Stars, 2
Sa Nostra, 0 - M. Ses Salines, 5
Cons. Simarro, O - La Rivera, 2
Puig Hugní, 4 - Acid Jodio, 2

VENDO PRECIOSA FINCA DE RE-
CREO, para fin de semana, escon-
dida entre montarias. 3.000 m2,
con casita rústica de piedra. Fron-
doso pinar, bancales y magnifica
vista al mar. Situada a 4 Km. de
Cala Domingos. Precio: 1.400.000
ptas.
Informes: Tel. 552227.

No busque en otro sitio lo que
sólo puede encontrar en:

INFORMATICA
FELANITX

Ordenador con:
512 KB.: Hércules-CGA
Impresora, Monitor, Sistema operativo
Proceso Textos - Base de datos
Works de microsoft - GWBasic 3.30
Todo por

125.000 Pts. Dais IVA)
Ordenador
Monitor
CGA-8 slots de expansión
99.900 (más IVA)

Via Ernesto Mestre, 5 - FELANITX



SEXTO ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE LA EXCMA. SENORA

D.° Cingetita illasot Clbizanda
acaecido en Madrid, el día 18 de diciembre de 1983

E. P. D.

Su esposo Enrique Falcó, hijos y demas familiares. al recordar a sus amistades tan sensible
perdida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones, por lo cual les quedaran vivamente agrade-
cidos. La misa que se celebrara el próximo lunes dia 18, a las 7'15 de la tarde, en la iglesia de San
Alfonso, sera aplicada en sufragio de su alma. 1

FELANITX 	It

Más público que en otras ocasio-
nes, tarde fría y gris.

FELANITX.—Parcra (1), Riera
(2), Juan (2), Lull (2), Ac!rover (2),
Felipe (2), Gallardo (2), Galmés (2),
Mut (3), Prohens (2) y Pont (2). Van-
reli (1) salió por AcIrover, lesionado
en el min. 59. Y Túfol en cl min.
91 sustituyó a Prohens, sin calificar.
Puntuación para el «TROFEO RES-
TAURANTE MARIVENT».

ARBITRO: Roig Mira lles, acepta-
ble. Mostró la cartulina amarilla a
Caldentey, Felipe, Gallardo, Prohens
y Rigo, a este en dos ocasiones, por
Jo que tuvo que abandonar el terre-
no de juego. También vieron la ama-
rilla el entrenador y los jugadores
del banquillo visitante Fuster, Ros-
selló, Sureda, Ramón y Santandreu.

GOL: 1-0, min. 28. Centro de Adro-
ver, Felipe peina de cabeza y Mut
envía a las mallas.

COMENTARIO: Antes de empe-
zar el partido se guardó un minuto
de silencio por la muerte de Anto-
nio Juan Sansó Navata, que fue
presidente del Felanitx.

Partido jugado a cara de perro,
ya que los puntos en disputa eran
de vital importancia para los dos
conjuntos.

No es de extrañar que la dureza
fuera una nota sobresaliente, ya
que ambos equipos se emplearon
muy a fondo. El Felanitx fue justo
ganador, ya que dispuso de las me-
jores ocasiones.

La primera parte fue más iguala-
da, si bien Prohens falló un gol can-
tado. En la segunda Prohens, Mut y
Gallardo estuvieron a punto de mar-
car. El Carclassar nunca se dio por
vencido y en los últimos minutos,
pese a su inoperancia atacante, sus
jugadores llevaron los nervios a los
locales.
PARTIDO JUGADO EL 3/12/89
CALA MILLOR, 4 - FELANITX, 2
FELANITX.—Parera (2), M. Riera

(1), Juan (1), Lull (0), Barceló (0),
Galmés (0), Felipe (1), Prohens (1),
Vadell (1), Gallardo (1) y Pont (2)
J. Roig (2) salió min. 46 por Lull y
Mut (2) en el 65 por Galmés.

ARBITRO: Bauzd. Bien. Mostró
tarjetas amarillas por el Felanitx a
Galmes y Barceló. Y roja directa a
Servera del Cada Millor.

GOLES: 1-0, min. 25; Barceló. 1-1,
min. 27; Gallardo. 2-1, min. 28; San-
só. 3-1, min. 57; Julian. 3-2, min. 77;
Prohens. 4-2, min. 90; Salvuri.

COMENTARIO: Buen partido el
que ofrecieron el Cala Millor v el
Felanitx, en una tarde fría de tem-
peratura pero caliente de público
que casi llenó las tribunas.

1." REGIONAL
XILVAR, 3 - CAS CONCOS, 1

SIN OPCION
Bajón del Cas Concos en las dos

úlitmas jornadas, ante el líder poco
pudieron hacer. Cuando iban ya 3-0
marcaría Fiol cl gol del honor.

CAS CONCOS, O - ALQUERIA, 4
CHASCO

El pasado día 3 tuvo lugar ese
partido de gran rivalidad. Sorpren-
dente resultado que dejó boqui-
abiertos a los aficionados locales.
Los visitantes nunca dejaron pen-
sar a los de casa.
2.• REGIONAL
PUIGPUNYENT, 2 - S'HORTA, 1

EN EL ULTIMO MINUTO
Partido muy disputado. La 1.a par-

terminó con el 1-0 a favor de los
anfitriones. A mediados de la 2.a par-
te J. Ramón igualaba la contienda
(1-1). A punto de finalizar, cuando
los de S'Horta ya colocaban el posi-
tivo en el zurrón, en el Ultimo mi-
nuto llegó el gol de la victoria del
Puigpunyent, un jarro de agua fría.

S'HORTA, 2 - SANT JORDI, 1
VICTORIA SOBRE EL LÍDER
El pasado día 3 se disputó este

emocionante partido en «Sa Lleo-
na». La La parte terminó 1-0 a fa-
vor del S'Horta, gol de Dino. En la
2. mitad siguió el buen juego local
y sería J. Ramón quien establecería
el 2-0 y solamente hacia el final pu-
do el Sant Jordi acortar distancias,
perdiendo de esta guisa el liderato.
FUTBOL EMPRESAS
RENAULT CONS. S. SALVADOR, 4 -

S'ESTEL, 1
Pese a la diversidad de colores, se

impuso con todo merecimiento el
equipo felanitxer. Destacada actua-
ción de Beas como medio de enlace

de los hermanos Nico y Juan Mai-
mó. J. Campos vuelve por los anti-
guos fueros en su demarcación de
lateral, ademas es el «alma-mater»
del equipo.

RENAULT/SALVADOR. — Pesca-
dilla, Campos, Perdió, Maza, Nimo,
Beas, Gori, Pepe, Cano, Zamora y
Juan «Manacor». (Nico y J. Mai-
m6).

R.
JUVENILES

MANACOR, 2 - FELANITX, 1
Brillante actuación del equipo

merengue el pasado domingo en el

campo de Na Capallera ante el líder
del grupo: el Manacor. El Felanitx,
desde el primer minuto, se supo
asentar muy bien en el terreno de
juego realizando excelentes jugadas
y sin dejar jugar al equipo contra-
rio. Quizá sea uno de los mejores
partidos jugados hasta la fecha por
los pupilos que dirige Domingo Az-
nar. A pesar de regresar a Felanitx
con un resultado adverso, como ya
se ha dicho, jugó mejor el Felanitx
que el Manacor. Por último, hay
que decir que el arbitro del partido
se «comió» dos penaltys que, de se-
ñalarse y transformarse hubieran
podido dar la victoria al equipo me-
rengue. El gol del Felanitx, fue
marcado por Gori Juan.
INFANTILES

ESPAÑA, 4 - FELANITX,
Un resultado muy abultado, tra-

jeron de Llucmajor el pasado sába-
do los chavales de Colau Julia, a pe-
sar de jugar un buen partido, se
hizo notar en todo momento la su-
perioridad del equipo Local.
ALEVINES

ESPAÑA, 1 - FELANITX, 1
Un punto de oro consiguieron el

pasado sábado los chavales de P.J.
Vaguer, que iban perdiendo de 1 a 0
y empataron el partido tras un sa-
que de falta y fue Manolo quien en-
viaría el balón al fondo de las ma-
lias. Justo resultado, ya que en todo
momento los merengues, supieron
estar a la altura de las circunstan-
cias y hacer alguna que otra jugada
que mereció transformarse en gol.

BENJAMINES
CALA MILLOR, 2 - FELANITX, 1
A pesar de jugar un gran partido

no tuvo demasiada suerte el conjun-
to felanitxer en su desplazamiento
a Cala Millor, ante uno de los me-
jores equipos de la categoria. En
todo momento, lucharon como jaba-
tos y dispusieron de bastantes oca-
siones para marcar, pero al final
ninguna de ellas se pudo transfor-
mar. El gol fue marcado por Andres
tras un saque de falta.

Gori Vicens

Tenis de mesa
El equipo felanitxer, adscrito al

club Tenis Felanitx, se desplazó cl
pasado viernes al Port de Pol
para disputar la partida correspon-
diente a esta jornada contra el Anu-
bis Sol At. El equipo felanitxer, ga-
nó Cinco partidas: Miguel Ginard, 1;
Onofre Bauzd, 1 y el nuevo fichaje
(que salvó la papeleta) Miguel Cal-
dentey, 3. El resultado final de la
partida fue de ANUBIS, 3 - C.T. FE-
LANITX, 5. Hoy viernes dia 15, a
partir de las 20'30 horas, tendrán
una difícil papeleta a resolver ante
cl segundo clasificado: el Condal
Jordietto.

Gori Vicens

SE ALQUILA LOCAL comercial en
Cala d'Or. Muy céntrico.
Tel. 658185.

VENDO SOLAR 200 m2. aprox. con
más de 11 tn. de fachada, en C.
Son Pinar. 2.50().(XX) ptas.
In formes: Tel. 580840

FUTBOL

-3." DIVISION

¡Se salvaron los muebles!
Felanitx, 1 - Cardassar,

Mesón Restaurante LAFE
Nueva orientación

COCINA MALLORQVINA
- Codornices con nueces
- Pichón o lomo con col
- Sopas mallorquinas

Especialidad en asados: Lechona
y cordero



VEIIICULO ASO 	 GARANTIA

CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACION

FRANCISCO MANRESA, S.A.
Concesionario RENAULT

FELANITX • CALONGE
Tels. 581984-85 y 657393

CARNICERIAS

MARI CARMEN
Mercat Municipal 	 C/. Assumpció i C/. Lepant

FELANITX 	 PORTO-COLOM

Vos desitjen unes BONES FESTES
Celebrau-ho proveint la vostra taula de

les millors viandes.
Tenim tota classe de fiambres

i carn selecta
Fels les vosires reserves amb anlelació

A partir,del 1 de enero

Agencia Veny
abre su nuevo domicilo en C. Costa i
Llobera, 31 (frente a Correos) y para me-
jor servicio al cliente, su horario de ofi-
cina será de 9 a 13 y de 16 a 20 h,

Deseamos a nuestros clientes y
amigos unas FELICES NAVIDADES

GARANTIA NACIONALr_Renaugt Ocasión le ofrece:--

Fuego GTX AA
R-9 Gil.
R-5
OPEL CORSA
CITROEN AX
R-19 'LAE
PEUGEOT 205 GT

85	 6 meses
86 	 6 meses
88 	 laño
85	 6 meses
88 	 1 año
88 	 1 aim
85 	 1 afio

SUPER       
1              

(-- MAGATZEM 

■-■                    

DESEA A SUS CLIENTES Y PUBLICO EN GENERAL

Felices Fiestas Navideñas y Próspero Pilo Nuevo
AL MISMO TIEMPO LES SEGUIMOS OFRECIENDO NUESTRA

CALIDAD Y SERVICIO

Hacemos LOTES NAVIDEÑOS
PARA EMPRESAS

Gran surtido en fiambres caseros
CARNES SELECTAS, LECHONA, PAVO, CORDERO.
EXTENSA VARIEDAD EN MARISCOS, TURRONES,

LICORES, ETC.

OBSEQUIAMOS A NUESTROS CLIENTES CON UNA

Cesta Navideña
LOS DOMINGOS 24 Y 31,

TENDREMOS ABIERTO DE 8 A 14 HORAS.

12 	 FELANITX

Coloms a la Sala
«EL BATLE DE FELANITX
HA DENUNCIAT A
ONZE FELANITXERS»

El Batle de Felanitx, Cosme Oli-
ver, actuant com a Batle, ha denun-
ciat a onze felanitxers, tots cis quals
havia qualificat de «hijos de papa»
a unes declaracions tristament fa-
moses fetes per ell a Radio Nacio-
nal d'Espanya (recordem que els
que s'oposen a que es destrucixi el
que queda del Port, segons paraules
del Batle, són «hijos de papá» i que
1.306 signaren perqu no s'urbanit-
zas i ara a 11 els ha duit al jutjat).

La denúncia es basa en un «infor-
me» de la Policia municipal. Dcim
informe entrecomat, perquè tothom
sap que aquest paper no té cap va-
lidesa per la quantitat d'errors co-
mesos en «identificar» a la gent que
hi havia davant la casa del Batle
dia 20 de setembre després del fa-
mós Ple. Les acusacions que es fan
als denunciats és d'haver romput un
vidre i escampat una bossa de ferns.
Entre els denunciats hi figura en
primer Roc el nostre portaveu.

I ara volem demanar una partida
de coses al Batle que, malgrat no es-
tigui a l'ordre del dia convendria
contestar a tots els felanitxers.

D'ença el ple de dia 20 de setem-
bre el Batle ha obert dos expedients
de denúncia en contra del nostre
portaveu, el primer per vendre be-
gudes a s'Algar el mes de juliol i
Valise, com a part d'un suppsat es-
camot que ell degué somiar que
romperen un vidre i que, perdent
els papers i sense perdre un segon
va denunciar a la Guardia Civil i
després al Jutjat de Manacor. Tot
això emprant diners públics i amb
fonaments que no s'aguanten.

Les nostres preguntes són:
Esta a l'Ajuntament per abusar

del poder que té com a Batle i po-
sar-se en ridiculeses com a si teniem
permis per a vendre begudes unes
hores a s'Algar o per complir amb
les seves funcions? Sap el Batle que
dos membres del PP que formen
part del seu govern no tenen llicèn-
cia d'activitat als seus comerços i
que fa més de dos anys que actuen

sense el corresponent permís d'o-
bertura?

Sap el Batle que si algú li ha rom-
put un vidre i no sap qui es, no ha
de fer fer el ridícul als Policies Mu-
nicipals i emprar els diners públics
per posar una denúncia al Jutjat de
Manacor? Quantes investigacions ha
obert per aclarir els robatoris que
temporalment es succeeixen en el
terme de Felanitx?

I ara parlem del zel del Batle en
fer complir les Lleis. Quantes mo-
tocicletes ha precintat per fer uns
renous estridents de dia i de nit?
I no podem parlar de les infrac-
cions urbanistiques, perquè fa oi.
Trobau que heu de tolerar que hi
hagi fabriques en sOl no urbanitza-
ble que ni tant sols han demanat
l'interès social, ni la Ilicència d'o-
bra?

Pere) Sr. Batle, qui es que us as-
sessora? Un Batle no s'ha de posar
en ridiculeses, perquè només pot fer
el ridícul. Un Batle ha de resoldre
els problemes de la comunitat i el
nostre Batle ja veis a què dedica els
seus esforços.

Dijous al Ple, el mateix Batle que
ens denuncia seguit seguit per ri-
diculeses, demana el consens per
elegir Jutge de Pau. Ens oferírem
una vegada més a fer el que ell de-
manava: una junta de Portaveus
per elegir el Jutge. Creureu que se-
guidament proposa que l'acord d'a-
questa junta no fóra vinculant i que
ell, mitjançant la Comissió de Go-
vern, pogués decidir el que volgués?
Vet a qui una altra ridiculesa que
no te per on agafar i desdiu molt
del que ha de fer un Batle.

I només per saludar al Sr. Teje-
dor i perquè ens entengui li recor-
darem una dita castellana: «Ladran,
pues cabalgamos». Si no ho entén el
Sr. Bonet li explicara.

TENGO PARA ALQUILAR LOCAL
para almacén, cochería o negocio.
Bien situado para Videoclub.
Informes en esta Administración.

CANVIARIA XALET A PORTOCO-
LOM per foravila amb casa.
Informació, Tel. 575853
(els vespres)




