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ilutotlerterntioacid legitimitat moral
L'altre dia el Parlament de Catalunya va tenir la valentia de

proclamar que l'autodeterminació del Principat es la meta final a
la qual apunta la part majoritària del poble català. Sembla que
el Parlament del país basc intentara fer lo mateix, recolzats amb-
dós parlaments, no cal dir-ho, en els vots dels diputats de les dues
regions esmentades que, diguin el que diguin els centralistes de
Madrid, foren elegits tan democràticament com els de la carrera
de San Jerónimo.

Si Catalunya i Euskadi podran en el futur arribar a l'auto-
determinació que desitgen es cosa que, per ara, no ho sap ningú,
pen!) sí que es pot afirmar sense embuts de cap casta que, en la
seva reclamació, els assisteix una legitimitat moral absolutament
indiscutible. I per si qualcú ho dubta, vat aquí dos paràgrafs del
document de L'Assemblea Ecumènica Europea que enguany es va
reunir a Basilea (Suïssa) el 17 i 18 de maig, coincidint en la festa
de Pentecostés. En dita Assemblea hi participaren representants
de totes les esglésies cristianes d'Europa, començant per la Ca-
tòlica Romana i seguint totes les altres. Doncs be, al final de la
dita reunió es feu públic un document que\només tenc en la seva
versió castellana que s'intitula «Paz y, Justicia para toda la Crea-
ción». En el paràgraf 52 es diu: «Hay en Europa grupos naciona-
les más o menos grandes, cuyo derecho a su propia cultura, reli-
gión y sistema politico no es reconocido, o tan sólo lo es en muy
escasa medida. Apoyamos los esfuerzos de esos pueblos y grupos
nacionales en su marcha hacia la autodeterminación y el desarro-
llo de su propia cultura y religión. Hacemos un llamamiento a
todos los cristianos para que se opongan a las injusticias en este
punto, y para que ayuden a esos pueblos y grupos nacionales en
ese sentido, por medios no violentos». I en el paràgraf 86, apartat
g) reblen el clau repetint: «Reconocemos, también, que Europa no
ha sabido respetar el derecho de las naciones y los pueblos en el
interior de los Estados, a su autodeterminación, ni tampoco ha sa-
bido promover sus culturas, tradiciones y lenguas originarias. Sos-
tenemos que los derechos humanos deben ser garantizados en
cuanto formando un todo indisociable que engloba los derechos
politicos, civiles, sociales, económicos y culturales». (Els subrat-
llats són meus).

Dels 504 delegats presents a Basilea 481 votaren a favor, 12
en contra, i hi hagué 11 abstencions; aix í que la majoria fou del
95'4 %. En nom de l'Església Catòlica signen el Document el car-
denal arquebisbe de Milà (Italia) Carles Maria Martini, President
de la Confederació de Conferencies Episcopals Europees, i Ivo
Furer, Secretari General del mateix organisme.

No calen més comentaris.
R.F.
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la rodella

En el darrer Consell de Pesca ce-
lebrat per la conselleria correspo-
nent fa alguns dies, es donà a conéi-
xer un informe científic elaborat per
la Universitat de les Illes Balears, la
Direcció General del Medi Ambient
i el Laboratori Oceanogràfic amb la
collaboració de dita Conselleria, el
qual revela l'estat greu de degrada-
ció en que es troben les aigües del
nostre port a resultes de l'acció con-
taminant de la població, de les em-
barcacions i de les darreres plujes
torrencials.

Aquest informe fou redactat a pe-
tició de la Prefectura de Pesca de
Ia Conselleria d'Obres Públiques,
qui sollicita a la Conselleria de Pes-
ca el seu punt de vista, així com l'as-

sessorament necessari de cara a la
reacció del futur Pla d'Ordenació
Integral de Portocolom.

Entre els mals que afecten les
aigües hi figura el nivell de salini-
tat i la seve terbolesa, que
impossibiliten el desenvolupament
de les praderes marines. Ambdues
coses són conseqüência de l'aboca-
ment d'aigües residuals de la pobla-
ció i deixalles de les embarcacions i
darrerament ha agreujat la situació
Ia invasió de fangs a conseqüência
de la torrentada de setembre.

Segons el Director General de Pes-
ca Miguel Massutí, s'imposa la ne-
cessitat de regular i adequar les ac-
tivitats que es realitzin en el port

Anys i pronòstics
Aquests darrers números de l'any

se presten a fer balanços de tota
casta en relació als dotze mesos
transcorreguts. I nosaltres, en qual-
que ocasió, ho hem fet; per?) agues-
ta vegada ho deixarem cõrrer.

Fer un balanç d'un any suposa
mesurar, midar, pesar calcular, va-
lorar en suma. Tot operacions d'ob-
jectivitat, i aquest espai no n'és pre-
cisament un exemple. Nosaltres te-
nim unes idees i les exposam. És
veritat que, en el pla internacional,
l'any 1989 ha estat singularíssim;
però aquesta també es una secció
local i, amb gran sentiment, hem de
constatar que, a la Vila, no hi ha
arribat la «perestroika» que bona
falta ens faria.

Com ens recordava Mestre Pere
Esperança, aquest any, estant el sol
en Aries, el senyor de l'any era Sa-
turn, en el signe de Lliura, casa de
Venus. En qualsevol cas, es evident
que el nostre astròleg no va tenir
una sensibilitat especial per detec-
tar les pluges que anegaren el nos-
tre terme, tot i que En Demòcrit va
preveure «pedra de gran danyo.

Respecte de l'any qtte ve, sembla

Per avui vespre, al Cinema Fela-
nitx, a les 9, esta anunciat un con-
cert de la recent formada Orques-
tra Simfònica de les Balears «Ciu-
tat de Palma».

El programa esta integrat de la
següent manera:

I Part: «Soirees Musicales OP. 9»
i «Guia d'Orquestra per a joves OP.
34», del compositor angles Benja-
min Britten (1913-1976).

II Part: «Pere i el Hop OP. 67»
(conte popular) del rus Sergi Proko-
fiev (1891-1953). En aquesta peça
actuara de recitadora Miquela
Lladó.

Dirigira el seu titular Lluís Re-
martínez.

L'Orquestra Simfònica oferí el seu
concert inaugural el passat dia 30
de setembre a l'Auditõrium de Ciu-
tat amb Teresa Berganza com so-
lista. Esta integrada per seixanta

als criteris que s'establesquin per a
recuperar el medi natural, així com
intentar crear àrees de cultius ma-
rins i evitar l'anclatge indiscriminat
de vaixells dins el port.

que sera fertilíssim de tots mante-
niments. L'any 1990 no sera encara
el 92, però sera un any saludable,
amb una primavera calenta, un es-
tiu i una tardor ventosos i un hivern
calent (tot segons Mestre Pere Espe-
rança). D'hivern calent, pareix que
se'n prepara un. Som a Nadal i en-
cara no fa un ale de fred.

La part negativa vendria donada
per les guerres, entre infeels i cris-
tians i també els anglesos, que no
sabem on hem de situar. En tot cas
mortandat i discòrdia. (No diu si
ens tornaran Gibraltar).

Mestre Pere Esperança va fer uns
pronòstics que tenen la virtud d'en-
devinar sempre i no endevinar mai,
segons com t'ho miris. La seva en-
devinada més notable, sembla que
va esser la pesta de So'n Servera,
l'any 1819.

Sia com sia, maldament no dugui
una data de caducitat, es veu que el
pronòstic se va deteriorant amb el
pas del temps.

Bé. La finalitat d'aquesta Rode-
Ha era simplement donar-vos els
molts d'anys per les festes de Na-
dal i Any Nou. Amen.

Pirotècnic

professors per be que esta previst
d'augmentar-los fins a una setante-
na en un proper futur, la qual cosa
li permetrà abraçar gairebé tot l'es-
pectre musical.

Esperam amb vertader interés
aquest primer concert de la Simfò-
nica a Felanitx.

Avui concert de l'Orquestra Simfònica



FELANITX
Setmanari d'intTressos lorals

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: 1.625 ptes.
Semestral a fora: 1.775 ptes.

SANTORAL

Diu. 24 Sta. Tarsila
Dill. 25 Nadal del Senyor
Dim. 26 Festa de la S.a Família
Dim. 27 St. Joan ap.
Dij. 28 Sants Innocents
Div. 29 St. Tomas Becket
Dis. 30 St. Sabí

LLUNA
Lluna nova dia 28

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 1 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 j festius, a les
9,30, 15,45 i 20,30 h.

Palma - Felanitx des de la ca-
reteria Alcali: 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
17h.

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7'30, 1445 i 1730 h.
Diumenges i festius, a les 930,
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:

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

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines I Policia
580051, 580080 j 580365
Sólo urgencias 582200
Funerària Felanitx

580448-581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Guàrdia Civil 	 580090
Bombers 	 581717
Servei de Grua, Tel. 581145
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ABIERTO TODO EL AÑO

En el Puerto Deportivo de Cala d'Or

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
FEIM POLLASTRES I ESPATLONS FARCITS

Feis les vostres reserves amb antelació

Ilicolau Valls Picó

2	 FELANITX
•br

El premi «Joan Capó» declarat desertL'Ajuntament de Fela-
nitx informa sobre la

contractació d'una
persona per a la neteja
del Col.legi Joan Capó

1.—El concurs es va declarar de-
sert per lo que es va prorrogar du-
rant quinze dies més per a l'admis-
sió d'instàncies.

2.—Dins el termini establit es va
presentar una oferta única, subscri-
ta per D. a María Carmen Gómez Rol-
dan amb data de dia 4 d'octubre
de 1989.

3.—L'acta d'obertura de pliques
es va fer el dia 5 d'octubre una ve-
gada emesos el corresponents infor-
mes pel Tècnic Municipal.

4.—Dia 19 d'octubre es presenta
una altre oferta que per lo tant es-
tava fora de termini.

En conseqüência va quedar adju-
dicat dit concurs a favor de D.a Ma-
ria Carmen Gómez Roldán.

Felanitx a 18 de desembre de 1989.

CON LOS MEJORES DESEOS
DE UNAS FELICES FIESTAS
NAVIDEÑAS Y UN PROS-
PERO 1990, LLENO DE TODA
CLASE DE EXITOS.

Rubio's peluqueros
Recuerda:
Domingo 24, Nochebuena y 31,
Nochevieja CERRADO.
Sábados 23 y 30, ABIERTO
todo el día.
Pídenos hora al Tel. 582316.

MAYOR, 27 - 1.0

Passarell A.C.
—SIBERIAN HUSKY

TECKEL (BASSET)

YORKSHIRE TERRIER

PASTOR ALEMAN

Reserves per a Nadal i Reis.
TEL. 580444.

El dia 27 de novembre del 1989,
festivitat del Beat Ramon Llull, un
jurat integrat pels senyors Jaume
Oliver, Joan Jordi Muntaner, Germa
Coll, Pere Xamena i Antoni Vicens
es va reunir a la Casa de Cultura i
després de l'oportuna deliberació,
va decidir donar publicitat al se-
giient veredicte:

ler. Declara desert el premi «Joan
Capó». El Jurat enten que el treball
presentat no s'ajusta plenament a
les bases de la convocatória que fo-
ren divulgades en el seu moment.
' 2on. El Jurat ha valorat positiva-
ment el treball, presentat per don
Gabriel Bordoy, donya Francisca A.
Mestre, donya Francisca Cler i do-
nya Llucia Hernández, titulat «Tar-
dor». Malgrat això, els membres del
Jurat creuen que es tracta d'un pro-
jecte per a un treball de mes ex-

tensió que podria esser elaborat se-
guint la mateixa metodologia i que
hauria de referir-se a les quatre es-
tacions de l'any aportant la progra-
mació corresponent.

3er. El Jurat ha trobat convenient
otorgar als autors del treball «La
tardor» la quantitat de cent mil pes-
setes, en qualitat de subvenció, sem-
pre i quant es comprometin a ela-
borar les parts que manquen al tre-
ball mencionat.

4ar. El Jurat pensa que el premi
«Joan Capti», convocat per primera
vegada, hauria de tenir continuïtat
en anys successius i que hauria d'es-
ser degudament divulgada la con-
vocatòria per a premiar tota casta
de treballs referits a temes educa-
tius encara que no tenguessin una
aplicació practica a l'escola.

Felanitx, 27 de novembre de 1989.

va morir a Palma, dia 14 de desembre de 1989, a l'edat de 65 anys
havent rebut els sants Sagraments i la Bedediceió Apostòlica

Al cel sia

La seva germana Margalida; fillola M. Francisca; eosins i els altres parents vos demanen
que encomaneu la seva anima a Déu.

Casa mortuèria: C. Guillem Timoner, 8



Centre Cultural
AJUNTAMENT DE FELANITX

Llar de Ia Tercera Edat d'Inserso
EXPOSICIÓ

INAUGURACIÓ: AVUI DIA 23, A LES 19 HORES. PARLA-
MENT DE D. JAUME OLIVER, D'ALBOCASSER. ACTUACIÓ
DEL COR DEL COL.LEGI SANT ALFONS 1 DE LA CAPELLA
TEATINA.

far*
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AL MISMO TIEMPO LES SEGUIMOS OFRECIENDO NUESTRA
CALIDAD Y SERVICIO

cine principa
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DESEA A SUS CLIENTES Y PUBLICO EN GENERAL

Felices Fiestas Navideñas y Próspero im Nuevo

Hacemos LOTES NAVIDEÑOS
PARA EMPRESAS

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

LICORES, ETC.

OFERTAS PARA ESTAS FIESTAS
BEBIDAS:

Vino Don Mondo 1 1. (no retornable) 99 Ptas.
Cerveza Rosa Blanca (6 u.) 159 »
Latas Coca-Cola (todo tipo) y Fanta 37 »
Chupito Manzana Appel 1 1. 685 »
Champan Freixenet 424
Champan Codorniu G. Cremant 460
Champan Anna de Codorniu 795 >>

LIMPIEZA:
Maleta Wipp Express 4 Kg. 785 Ptas.
Suavizante Verne' 2 1. 169 »
Braga Pañales Fixies 60 Normal 4 a 10 K. 1..250 »
Braga Pañales Fixies 78 Mini 3 a 5 K. 1.250 »
Servilletas Marpel color 100 u. 95 »

TURRONES:
Turrón IFA (Jijona y Alicante) 324 Ptas.
Turrón IFA (Nata-Nueces) 258 »
Turrón Simón (Chocolate-Almendra) 295 »
Turrón Simón (Chocolate-Avellana) 295 »

Nueces Borges, 280 el Kg.
Y MUCHAS OFERTAS MAS

elElle_17_2!!!!77"77". 	 ' wer^r., y Tri

OBSEQUIAMOS A NUESTROS CLIENTES CON UNA

Cesta Navideña
LOS DOMINGOS 24 Y 31,

TENDREMOS ABIERTO DE 8 A 14 HORAS.
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4.a setmana d'advent

Ob US ein e! sPenci dels petits
Sota l'ombra de l'esperit

uhumallitat i Deit cs junten en perfecte matrimoni per engendrar cl
Poli home. La humanitat pobre, virginal, en la carencia de riqueses i de
poder; sols aquesta podrà dir: JO SOM L'ESCLAVA DEL SENYOR, !a
que no te res, «la terra desertica i sense res», acull en cl seu si la fecun-
ditat de l'Esperit, esperit d'amor, de llibertat i justicia. Aquest es el gran
secret del mite cristia: jesús es la novetat total. Ve de Deu superant totes
les contingencies humanes d'esclavitut i de dependencia i neix d'una mare
verge que no te res rris que la seva total disponibilitat i una plena con-
fiança en el Senyor.

El qui compren aquest secret compren a Jcsucrist. El que descobreix
aquest misteri amagat als savis i poderosos, aqucst participa de la nova
creació. [feus aqui el secret d'esset cristià.

Maria no es comporta passivamcnt; com no es passiva la terra quan
produeix el verd dels camps i Os fruits dels arbres. «JO SOM L'ESCLAVA
DEL SENYOR; QUE ES FACI EN MI TOT EL QUE HAS DIT». Maria fa i
diu si a Deu. Aquest acte dc Maria de total disponibilitat i confiança en
Deu sera segons ensenyarà Jesús mes tard, la condició més important per
arribar fins a Deu, per a viure en el seu Regne. Aquesta qualitat Cs l'essm-
cia de la fe cristiana. L'Evangelista Mateu anomena aquesta qualitat «po-
brcsa d'esperit», o sia buidament interior d'un mateix en funció del Regne
de Den.

Aquesta disponibilitat fa que l'home estigui sempre a l'expectativa
(advent) i alerta a la crida de Déu que pot produir-se d'imprevist i sense
que hagi entrat per res en els nostres projectes. Aquesta crida no consis-
teix en res miraculós o sensacional, sinó que es manifesta per mitja dels
esdeveniments de la mateixa vida humana.

El «pobre» té una sensibilitat especial per a respondre a cada situació
a aquesta crida que porta sempre en si, compromis històric, que sempre
es dóna en «l'avui» i «aquí» d'una história concreta. Com Maria no sempre
sabrem el «com» succeiran les coses, però així i tot, ens es exigit donar un
si immediatament, un si radical, confiat i absolut.

El «ric» vol i pretén que els plans de Déu s'adaptin als seus i empra
la religió pels seus propis interessos, en canvi el pobre intenta descobrir
els plans o designis de Deu per fer-los seus, buidant-se dels seus propis
in teressos.

El pobre, amb una delicada i gran sensibilitat, està en constant ten-
sió cap al món i cap els altres, atent per a descobrir mils i mils formes de
servici, des d'una rialla fins a la donació total de la vida.

Aquesta actitud es el bessó, l'essència de la llibertat cristiana: total
disponibilitat a l'amor i al servei fratern, renunciant al «Jo», al narcisisme,
al caprici que esclavit za o l'ambició que oprimeix. Llibertat que ens fa
saltar del jo al tu, de l'egoisme a l'amor, de l'aburgesament al compromis.

I aquest avui, l'avui del segle XX, Maria es America Llatina conque-
rida per potencies colonialistes, trossejada després pel neocolonialisme an-
gloxaxó.

Amèrica Llatina indefensa, explotada. Plena d'infants famolcncs i d'a-
nalfabets. Amb mils de refugiats i exiliats, desapareguts, amb camperols
morts, amb una legió de màrtirs anònims. Amb grans latifundis i els seus
amos extrangers. America Llatina plena de frasses democràtiques, de re-
formes constitucionals, d'eleccions prefabricades. Mendicant subsidis, ex-
plotant a baix preu els seus productes, important rebaixes, endeutant-se
pels segles dels segles.

Maria es l'humanitat, es el poble que descobreix la força alliberadora
de Deu en si mateix. Un poble que treu al Salvador del seu propi si, per-
çue dc les seves entranyes brolla la llibertat. Treu forc;cs de la seva debi-
litat, que no es torna petit enfront del gran, del poderós, que no s'humi-
lia davant el ric; que no ven els seus drets per un avió supersònic ni pros-
titucix les seves dones per un credit.

EL CANTIC DE MARIA es transforma en un crit revolucionari: Deu
tira, abaixa, destrueix els poderosos del seu tron, del seu poder i entrega
el poder als humils; despulla als rics ciels  seus bens i de l'herència de la
terra i l'entrega o dóna als qui tenon FAM. Jesús fins hi tot avui neix.

BONES FESTES DE NADAL FELANITXERS!
Guillem Feliu i Ramis

Viernes 22, sábado 23, 9 noche y domingo 24 desde las 3
No dejes que nadie te bese como Tia Felisa, porque entonces encontrarás
la muerte

1 EL BESO y Un par de seductores
Dos viejos verdes ligando a tope.

Lunes 25 y martes, 26, desde las 3
Dos películas de gran acción cada una con su tcmatica

TRES FUGITIVOS 	 y	 Alien Nacion 2.a parte;
1111■11C- 1111, 	 1•11■11"MWINZ.17•17

Dias 29, 30, 31 diciembre y 1 enero

T11111%



Ramaders Agrupats S.A.T. 4054
FELAN1TX

DESEAMOS A NUESTROS CLIENTES, AMIGOS Y PUBLICO
EN GENERAL, QUE PASEN UNAS FELICES FIESTAS DE
NAVIDAD Y QUE EL AÑO 1990 SEA MUY PROSPERO PARA

TODOS

APROVECHAMOS PARA RECORDARLES

nuestros puntos de venta
EN FELANITX:
Fábrica de Embutidos y Sala de Despiece
IC/. Estrella, 2 - Tel. 582069

Carnicería 	 Supermercado Es Convent
C/. Eras, 16 - Tel. 581254 	 C/. Convento, 27 - Tel. 580169

EN PORTO-COLOM:
Supermercado ALDI
C/. Togores, 4 - Tel. 575406

EN PALMA:
Charcutería Ramaders Agrupats
- Mercat Nou
C/. Eusebio Estada,

Ramaders Agrupats
Carnes frescas y selectas proce-

dentes de ganaderías propias.

Embutidos típicos de Mallorca.

4 FELANITX 
t.   

Bona presentació de «Pocs i mal
avenguts» pel grup «Voramar»

Diumenge passat el grup de tea-
tre «Voramar» del Port d'Andratx
ens oferí una bona versió de l'obra
«Pocs i mal avenguts» de l'autor ma-
llorquí Joan Mas.

Sota la direcció de Joan Porcel,
el set acIors que portaren l'obra fe-
ren gala d'una acomodació prou rei-
xida als personatges respectius. Sen-
se voler restar merit a cap dels pro-
tagonistes volem esmentar els bons
oficis de Marta Serra i Joana Por-
cell en els papers de Margalida i
Jeannine, alhora que volem destacar
l'acurada presentació de l'obra, vir-
tut per la qual el grup fou mereixa-
dor de premi al CertOmen de Con-
sell.

Es curiós que en el repartiment
de les dues darreres obres presen-
tades a Felanitx hi figurin dos exe-
cutants naturals del nostre poble:
al grup «Picadís» Na Maria Antònia
Huguet Fiol i al «Voramar» En Joan
Vadell Pou.

Creim que cal engrescar al Cen-
tre Cultural de Felanitx per tal de
que doni continuitat a aquestes ma-
nifestacions teatrals. Qui sap si ben
prest podia donar suport a una
obra muntada aquí per felanitxers.
Arran d'aixa hem sentit campanes
que celebraríem de debó que es con-
firmassin.

Noces de diamant de professió
religiosa de Sor Trinitat BennAsar

Dissabte dia 16, a Sant Jaume
d'Enveija, celebrà les noces de dia-
mant de professió religiosa, Sor Tri-
nitat BennOsar, religiosa trinitOria,
natural de Cas Concos i molt higa-
da a Felanitx, ja que formà part du-
rant molts anys de la comunitat del
carrer de Son Morei.

Per tal motiu, la parròquia d'a-
questa població tarraconina, junta-
ment amb les seves germanes, fami-
liars i amics, li oferí una festa que
culminà en una Eucaristia d'acció
de gracies, presidida pel Bisbe de
Tortosa D. Ricard M. Cartes i con-
selebrada per nou sacerdots Ines.

Sor Trinitat es recordada aquí
molt entranyablement per totes les
persones que tengueren la sort de
tractar-la, i sabem que en aquesta
data singular tingué un record pels
seus amics de Felanitx.

Per això, des d'aquestes planes,
volem enviar-li la nostra felicitació
més cordial i expressar-li el desig de
que pugui gaudir, fins que Déu vu!-
gui, de les facultats i esperit jove
que sempre l'ha caracteritzada.

f Què per molts anys Sor Trinitat!

Nova junta de l'Associació de la
Premsa Forana

Divendres de la setmana passada,
a Sant Joan, se celebrà assemblea
general de l'Associació de la Prem-
sa Forana de Mallorca i en el seu
decurs es procedí a l'elecció dels
iìous càrrecs directius.

Fou elegit President En Carles
Costa i Salom, de la revista Sant
Joan i com a membres de la Junta
foren elegits Gaspar Sabater, del
«Dijous» d'Inca, Maria Galmes, de
«Flor de Card» de Sant Liorerw,
Jaume Casasnoves de «La Veu de
Sóller», Rafel Ferrer de «Perlas y
Cuevas» de Manacor, Gabriel Fiol„
de «Montaura» de Mancor i Nofre
Arbona de «Bona Pau» de Montuïri.

Mijac i Esplai
Els dos grups parroquiais, Mijac

i Esplai, vos comuniquen que, dia
24, a les 6 de la tarda obriran dues
portasses amb una representació
nadalenca. (Una portassa sera. el lo-
cal del Club d'Esplai i l'altra el del
Mijac).

Estaran obertes fins a les vuit del
capvespre.

També aprofitam per convidar els
pares i nins del Mijac i l'Esplai, a
fer bulla després de Matines en el
pati de l'esplai, fins que Deli ens do-
ni forces.

jambe esperam els monitors i
animadors!

Molts d'anys a tot home.

Jaume Prohens exposa a la Sala
Girona de Caixa Barcelona

Des del passat dia 22 resta ober-
ta a la Sala Girona de Caixa Barce-
lona, una exposició coHectiva de
pintura sota l'indicatiu de «Camins
IV», a la qual hi figura obra del nos-
tre paisà Jaume Prohens.

L'Emissió especial de Televisió
Felanitxera

Hem de rectificar una informació
que donàrem la setmana passada
entorn a una emissió especial de Te-
levisió Felanitxera. Aquesta emissió,
en comptes de fer-se el dissabte dia
23 com deiem, sera dilluns dia 25,
festa de Nadal.

Televisió Felanitxera emetrà en
aquesta ocasió des de les 10 del ma-
tí fins a les 12 de la nit.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
NIT DE NADAL.— Demà diumen-

ge, a la seu de la Llar, a partir de
les 23 h. hi haura sopar i ball. Preu
700 ptes.

FESTA-COMIAT DE L'ANY.— Di-
vendres dia 29, a les 17 h., concert
per la coral infantil «Els aucellets»
i acomiadament de la treballadora
Maria Adrover amb motiu de la seva
jubilació.

SOPAR DE CAP D'ANY.— Diu-
menge dia 31, al restaurant de Can
Bono. Preu, 2.500 ptes. Inscripcions
des del dia 18.

C.D. Felanitx
Misa Sufragio

Hoy sábado día 23, a las 19 horas,
en la iglesia del Convento de San
Agustin se ofrecerá una misa en su-
fragio de los eypresidentes falleci-
dos recientemente, D. Antonio Juan
Sansó y D. Nicolas Valls Picó.

La Junta Directiva agradecerá la
asistencia de todos los aficionados.

Sorteig «Paga extra» de
«Sa Nostra»

En el darrer sorteig «Paga extra»
de la Caixa de Balears «Sa Nostra»,
ha estat agraciada amb 25.000 ptes.
D.a Francisca Mas Estelrich, de la
4. a Volta, 224.

Vigilia de Nadal
PARROQUIA DE SANT MIQUEL

Començarà a les 10 del vespre
sota l'ordre següent: Anunci de l'An-
gel, sermó de la Kalenda, cant de la
SibiHa, lectures, cant de Nadales,
adoració dels pastors, ofrenes i con-
tinuació de l'Eucaristia.

Cantarà el Cor ParroquiaL
NOTA: El diumenge dia 24 queda

suprimida la missa vespertina a la
parròquia i en el convent.

ESGLÉSIA DE ST. AGUSTI
La Vigília de Nadal començarà a

les 9'30 del vespre. amb
el cant de l'Àngel i continuara amb
el sermó de la '• alenda, cant de la
Sibilla i nadales i Eucaristia.

Cantará el Cor del Convent.
ESGLESIA DE ST. ALFONS
La Vigília de Nadal començarà a

les 9 del vespre i serà presidida pel
P. Antoni Oliver, qui dirà la homi-
lia.

Es desenvoluparà sota l'ordre se-
Sermó de la kalenda, a càr-

rec del nin Miguel A. Fontanet Adro-
ver; cant de la Sibila per la nina
Margalida Roig Martí. Entrada dels
pastors i ofrenes.

La Capella Teatina interpretarà
els cants litúrgics de l'Eucaristia, al-
ternant diverses nadales. Acompa-
nyaran amb els violins, juntament
amb l'orgue, el Sr. Basan Shubaibar
i els seus fills Albert i M.a Eugenia.
També cantarà unes nadales el Cor
Juvenil Sant Alfons.

Els Pares Teatins i les Religioses
Teatines conviden tots els fidels i
els desitgen un bon Nadal i un feliç
any nou.

vida social
NAIXEMENTS

Els esposos Antoni Andreu Gi-
nart i Margalida Mas Perelló, han
vista alegrada la seva llar amb el
naixement del seu primer fill, un
nin que en el baptisme rebrà el nom
d'Antoni Miguel.

Els esposos Jaume Roig Sastre
Isabel M.a Mestre Obrador, s'han
vist alegrats amb el naixement dels
seus primers fills, dos bessons pre-
ciosos, nin i nina, que en el baptis-
me rebran e/ nom de Joan Miguel i
Aina Margalida_

Enviam la nostra mós cordial en-
horabona als novells pares.

PETICIÓ
Per D. Josep Covas Gelabert i es-

posa D.° Isabel Vicens Rosselló i pel
seu fill Pere, ha estat demanada per
casar a D. Martí Xamena Artigues i
esposa D.a Apoliónia Gayh Oliver, la
seva filla M.a del Carme.

La boda se celebrarà prest.

NECROLÓGICA
El passat dia 28 de novembre,

descansà en la pau de Déu a Fe-
lanitx, a l'edat de 97 anys i des-
prés de veure's confortat amb els
sagraments, D. Miguel Mestre Adro-
ver (Vica). D.e.p.

Reiteram el nostre condol a la
seva família i d'una manera espe-
cial als seus fills D.a Maria, D.° Ca-
talina, D. Antoni i D. Pere.  

informació  
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CIA Jasep va a Nadal
Nadal es un miracle. I un sagra-

ment. Terra de misteri: hom ha de
descalçar-se per cntrar-hi. Com  (leia
Maria: «La gent de cor altiu i de
panxa plena se'n torna amb les
mans buides». Sant Josep, descalç
d'orgull, en sap el cami.

Sant Josep no se'n sabia avenir:
¿Com pot ser mai que el miracle del
Messies nesqui d'una concepció
anormal? I li donava voltes i vol-
tes. Un vespre un angel li sorti a
camí: —<Josep, no et deixis engru-
nar d'aquest desassossec; el nin que
Maria espera...» No són conseils el
que horn afretura en tals moments,
són aclariments. Però Josep es (Iona
compte tot d'una de la terra que tre-
pitjava: Aquella calrada i aquella
claror creixien des de la rel de la
sang; tota la serralada interior en
ressonava; aquell angel era conegut
dels seus avis de l'Antic Testament.
Déu mateix passava per caseva; tot
l'aire en tremolava. Dins el eaten-
dari dels temps Nadal començava.

L'àngel del llindar de l'Evangeli
(el qui parla amb Zacarics, el pare
de Joan Baptista, el qui anuncia a
Maria, el qui aclareix el dubte a Jo-
sep) és el mateix de la porta del
paradis terrenal: la presencia de
Déu, que fa esclatar la primera crea-
ció, fa florir la segona: I Jesús arri-
ba des del cor de la primera crea-
ció per tota la genealogia dels veils
pares; per?) a la vegada, arriba com
una cosa nova, com un miracle (no
és fill de Josep).

Déu, que jugava amb la creació,
ve ara a jugar dins el temps, i arri-
ba al portal de la vida humana fet
infant, un nin que riu i juga. Nadal
és el temps final, però encara no
plenament: Ja, però no-encara. L'ho-
me es home, però encara no ho es,
perquè encara no es el nin que ha
d'arribar a ser; ja és lliure, pea) en-
cara du els grillons de l'esclavitud.
Nadal es l'alegria de la llibertat: Les
criatures senten que les cadenes
s'afluixen, que s'esbaldreguen les
murades, que l'alba s'encén als qua-
tre capdecantons de l'univers; penb
encara es fose i horn travela en mil
reclaus.

Aquest Nin que ens es nat ens
diu que si la Ilibertat és un paisat-
ge, el paisatge de la llibertat es la
infantesa: Tot alli) que esperam ja
és present en aquest Nin. Les imat-
ges de la novetat futura, del món
de demà; les imatges d'allò que es-
tam destinats a ser per sempre, no
provenen del món del treball o de la
Iluita o de la llei; hem d'anar a pc-
Ilucar-les dins les pletes del para-
dis, al primer dia de la creació, dins
Ia infantesa confiada i neta, al fons
dels ulls dels infants.

L'alba de la nova creació, que
ara s'inaugura, l'haurem de destriar
dins les hores de gracia de l'amor,
de l'amistat, en eis dies d'esperança
i de testa i d'alegria. f la gracia
nal que neix de la história humana
ja se'ns mostra corn una promesa
clins la gracia intantívola, clins l'es-
comesa del joc, dins la inclefensiú
d'un infant.

I entre el Ja i cl No-encara sem-
pre hi ha un angel de Ilum, terra de

Antoni Oliver

Deu misteriosa i sagramental. El
qui cerca seguretat i no es confia,
resta per sempre clins el Ja, clos i
lancat sense esperança. El qui es
fia de Dai, com sant Josep, ja ca-
mina dins l'altra climensió, i ja és
NADAL.

Sant Josep es preguntava: ¿Com
pot ser mai que el Messies nesqui
d'una concepció anormal i fora dc
Hei? Va creure. I feu camí cap a
Nadal.

Nks tard la primera esglísia feta
de juetis es &mainly:1: ¿,11 floti

ble de Wu pot pentura thin
trencament amb la Llei? Va creure.
I feo rami cap a Nadal.

I ara els cristians d'avui ens de-
manam esfereïts: ¿Es possible que
un món nou pugui xorar baix d'un
enterrossall de valors i el gel de tan-
ta d'increença? ¡Ningú mai no ho
diria!

I en la nit brufada d'estrelles
l'àngel dels pastors es fa present, i
amb l'espasa de la sibilla traça la
retxa de la frontera i ens diu: ¿Ets
capaç de creure? No es tracta de
demostracions; es tracta d'un acte
de fe. Si ets capaç, camina ,troba-
ras un nin: Dins una encletxa de la
vostra terra us hi acaba de néixer
tot el futur. Camina, i arribaràs a
NADAL.

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

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

Nadal, ma vesponsabilitat a assumir
Estam ;A punt de començar les testes de Nadal en que, una vegada

mes, es dcmanara a la comunitat cristiana de Felanitx la seva collabora-
ció a la tasca de Caritas de fer present entre els desheretats la justicia
del Regne de Déu vestint el clespullat o donant pa al qui fam.

No cal dir que, a pesar del batibull que s'organitza cada any en agues-
tes dades clins la nostra societat consumista, els cristians conscients del
seu compromis evangelic no poden excusar-se, en un cicle festiu tan en-
tranyable, d'ajudar en la meura de les seves forces a que Nadal sigui una
gran festa per a tothom; i no ho sera si, en la commemoraciú litúrgica del
naixement del Senyor, els pobres que segrega el nostre primer món opu-
lent, i sovint irresponsable, fossin oblidats per la nostra església local, o
Ines ben dit: no ocupassin el centre de l'actuació fraterna i generosa dels
cristians fek,nitxers.

Per tant, si volem que la nostra fidelitat eclesial assolesqui cada dia
ms un caire d'autèntic testirnoniatge, hem d'assumir plenament, ara i
sempre, el nostre compromis amb els germans desvalguts i hem de lluitar
perquès se les faci justicia; no una justicia abstracta i retòrica que no
remeia res, sinó aquella que segons la coneguclissima sentencia llatina,
swim cuique tribuit, es a dir: dóna a cadascú el que li pertoca.

Aixi que seria banalitzar molt la situació que patim si tenguessim la
ingenuïtat creure que trobar la solució a la pobresa no es una respon-
sabilitat comuna que es pot eludir fàcilment amb el rebregat recurs al
tòpic folkloritzant; no, la fe cristiana no es tal si no es viu en comunió
i en esperit de diakonia = servici.

Per comprendre això, creim que sera útil reproduir unes paraules de
Jiirgen Moltmann que ens poden empènyer a acceptar la responsabilitat
que se'ns demana: «diaconia i comunitat són inseparables: la comunitat
sorgeix alià on les persones comencen a viure juntes en nom de Jesús i a
existir les unes per les altres,... i la diaconia brolla alla on se serveixen
unes a altres en nom de Jesús, s'auxilien mútuament a descobrir la seva
vida i la seva Ilibertat,... la comunitat necessària al nostre món, tan
monstruosament burocratitzat, perquè es difongui en ell una dosi major
d'humanitat i d'amistat i perquè tots aprenguem a estimar de bell nou
Ia vida que uns i altres, i els uns per als altres, hem rebut de l'amor de
Déu».

Vet aquí un bon tema per una meditació nadalenca.

BUSCO LOCAL COMERCIAL
EN ZONA CENTRO DE FELANITX, APTO PARA NEGOCIO

INFORMES: TEL. 55 51 72 (Horario comercial)

fotografia
bennasar,
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Arqueologia Felanitxera. Miguel Bordoy
Miguel Bordoy va esser el primer

arqueòleg felanitxer, ja que tres
anys abans de l'arribada de Colo-
mines, comcnça a fer exploracions
sistemàtiques. El resultat de totes
aqueixes recerques i recollides de
materials fou la seva Collecció, que
actualment es conserva a la Funda-
ció Cosme Bauçà. Perd el que ens
interessa no es repetir les accions
de la vida de Bordoy («Discurs Ile-
git en la proclamació solemne de
Mn. Cosme Bauçà Adrover i D. Mi-
guel Bordoy Oliver». Fills illustres
de Felanitx. 27 de gost de 1972. De
Guillem Rosselló), sinó fer un petit
recorregut per la prehistòria mallor-
quina, reflectida a Felanitx. Tenint
en compte la importancia de la Col-
lecció, i que el visitant pugui com-
prendre l'ús dels materials del legat,
en tots els casos en que aim!) sigui
possible, ja que hem de recordar
que l'arqueologia no es una ciencia
exacta.

En resum, el que m'he proposat
és fer una petita recensió de cada
epoca del nostre passat arqueològic
amb referencies dels monuments
més importants del nostre terme, i
el seu reflex als materials mobles
existents a la Fundació. Una de les
aspiracions de la serie d'articles que
aniran sortint es intentar solventar
la manca d'infraestructura, degut a
les necessitats econòmiques del Mu-
seu, i que es_reflecteixen en la man-
ca d'informació dins l'edifici.
EL CALCOLITIC I PRETALAIOTIC

A Mallorca existeix un periode
més antic, que es l'acerAmic, el qual
es remunta al 4000 a. J.C. Es aquest

per Bartomeu Salva

un moment estudiat a partir de les
troballes de W. Waldren a Muleta i
Son Matge. Encara que fins ara no
es té notícia de restes d'agueix pe-
node al nostre terme, es posible
que es trobin restes a les coves de
la nostra serra.

Es ja en el calcolític, devers el
2000 a. J.C. i que dura fins el 1800
aproximadament, on trobam restes
en el nostre espai. Una de les prin-
cipals característiques d'aquesta
cultura es la eel-Arnica incisa, de la
qual es trobà un fragment a la Cova
dels Bous, encara que avui aquest
fragment ha desaparegut, igualment
que moltes altres peces dissortada-
nient irrecuperables.

Encara que sera ja a la fase del
pretalaibtic que trobarem impor-
tants empremtes a la nostra contra-
da. La seva cronologia pot anar del
1800 fins al 1400 a. J.C. aproximada-
ment. Per tenir una visió clara del
moment, i dels diferents monuments
que es construeixen, ferem dos
apartats:
I) Vivenda

Es principalment la naveta, cons-
trucció ciclópea en forma de ferra-
dura allargada, 45 de vaixell invertit.
En quant a la coberta, era ò be un
seitil de volta, (5 de bigues de fusta,
i entramat de branques i fanc (la
fusta sol esser d'ullastre). El millor
exemplar felanitxer es la naveta de
Ca'n Roig Nou, amb parets que en-
cara conserven tres metres d'alta-
ria segons a on. Es destacable d'a-
quest monument el perfecte absis i
que es tracti d'una naveta triple.

En quant a la disposició de les na-

vetes, era en conjunts que formaven
poblats més o manco extensos. Com
exemples tenim l'esmentada naveta
de Ca'n Roig Nou, que forma un
poblat, juntament amb el grup de
Son Maiol, i el conjunt dels Closos
de Ca'n Gaià, molt nombrosos.
2) Funeraria

Són de dos tipus:
a) Coves naturals que contraria-

ment al que fins ara es pensava no
són coves d'habitatge sinó d'enter-
rament. Un important exemple d'a-
quest tipus de coves són les del Cas-
tell de Santueri. No podem deixar
de senyalar que es en aqueixes coves
on es troben intactes olles, punxons
i punyals de bronze, a més de bo-
tons d'os; encara que hem de dir
que molts d'aquets jaciments es fan
mal be degut a actes vandàlics. El
millor exemple d'una cova d'aques-
tes característiques es la Cova de
Ca'n Martorellet de Pollença, a la
qual vaig excavar, i els resultats ar-
queològics foren realment espectacu-
lars.

b) Coves artificials, les quals son
també de la mateixa epoca, essent la
seva funció igualment de necròpolis.
A Felanitx tenim exemples molt
bons, com la cova de Ca'n Jordi Ma-
ravell, S'Aljub d'en Mel (avui des-

apareguda), i el conjunt de Sa Mola,
destacant per la seva bellesa i infor-
mació aportada la Cova d'en Miguel
Bordo)', que fou excavada per ell
mateix.

Fou en aquesta cova on es tro-
baren tres olles en perfecte estat de
conservació. Aquestes són de forma
globular (en forma de globus com
la mateixa paraula indica), i la de-
coració és amb ansetes de perfora-
cions verticals a una, i horitzontals
a la segona, la que resta, te en canvi
un munyonet a un dels seus costats.
Quant a metall, tenim tres punyals
de bronze i un punxó del mateix
material.

No podem deixar d'afegir el lot
procedent de la Cova de Son Joan
Jaume a Manacor, format per agu-
lles de bronze, i tres olles de carec-
terístiques similars a les de Felanitx,
perd de pasta diferent. Lo més des-
tacable es una placa de pedra amb
tres forats a la part superior, i de
forma rectangular. Fins ara s'ha dit
que són plaques d'arquer, perd la
seva vertadera funció està per es-
brinar.

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

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

COMPTABLE
c. Sol, 17-2°.

Selecciona _El Enoonoor?„ Tel. 582998
'12) Felanitx

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
Le asesoraremos del neumático más

idóneo para su vehículo.

Sábados ABIERTO 	 Tel. 580459

Consúltenos sin compromiso.
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N afro secci6a 	 Ezrideria
Disponemos de PESCADO Y MARISCOS frescos y congelados

ESPECIALIDADES EN MARISCOS FRESCOS PORIENCARGO:

Centollos 	 Bogavantes
Langostas 	 Buey de Mar
Nécoras 	 Vieiras

Percebes

Sección Charcutería  

Gran surtido en Fiambres navideños,
Jamones y Quesos  

Sección Carnicería
Especialidades N avidefias

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

y otras carnes frescas           

HIPER FELANITX les desea a todos una feliz Navidad y venturoso año nuevo 



Konica
1.E1/3-

TELESCOPIOS
ASTRONOM ICOS 

ESTETICA I SALUT 

PROPERA
INAUGURACIÓ

Taules de gimnàstica
passiva (Tonning Tables)

Solarium U.V.A.
Hidromassatge
Estética corporal i
facial    

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

Mesón Restaurante LAFE
Nueva orientación

COCIATA MAILILORQIJINA
- Codornices con nueces
- Pichón o lomo con col
- Sopas mallorquinas
Especialidad en asados: Lechona

y cordero

Mob les MONSERRAT
Desitja als seus clients i públic en

general unes bones festes i
feliç Any Nou

Passeig R. Argentina, 24 - Tel. 580549

Bodas, banquetes.
Comuniones y fiestas en general.

Deseamos a nuestros clientes y
amigos unas felices Navidades y

próspero Año Nuevo
Para reservas llamar Tels. 837034-658033

FELANITX

Novetats d'alt nivell
De moment només ho posaran a

Madrid, Barcelona i Bilbau. Natu-
ralment estic parlant de ses univer-
sitats. Jo ja fa molt de temps que
només vull parlar de ses coses real-
ment interessants, de ses coses en-
tranyables, afables, que realment es
fan properes a l'home d'una mane-
ra totalment altruista i tan desinte-
ressada que de veres pareix que no
els interessa amb absolut. I entre
aquestes coses, a un lloc realment
preeminent, hi està s'universitat.

Bé, ha passat lo que havia de pas-
sar. Es veia venir baldament hagi
estat després d'anys i anys, balda-
ment alguns de noltros ja haguérem
perdut tota esperança. Ha costat
pelt, ja és aqui. No gosaria dir de
qui ha partit s'idea perquè, com sol
succeir en aquests cassos, s'idea no
es d'un sinó de molts i a voltes surt
d'un caramull de personatges en
gran mesura contradictoris i que
fins i tot solen esser desconeguts
uns dets altres. Però, com deia, ja

esta aqui, ja ho tenim, per comen-
çar a Madrid, Bilbau i Barcelona.
Només es qüestió de mesos, com a
molt d'un any i ja sera també aqui,
a sa nostra Universitat. El món dets
estudiants esta d'enhorabona. No
les passara com a mi que per no
haver-n'hi a Mallorca vaig haver
d'estudiar altres coses. Prest ho po-
dran fer a sa nostra illa, a sa terra
des foners. A lo millor, de moment,
només posaran es primer curs, però,
amb el temps hi haura es segon ci-
cle i fins i tot es masters correspo-
nents.

Estic parlant d'una branca des se-
bre humà que havia quedat mol mal
parada degut a s'embranzida de ses
ciències informatiques i ses carre-
res per aprendre a fer de milionaris.
Un altre pic, no hi ha res que no
torni, es volen posar de moda ses
humanitats, ses coses de s'esperit,
ses coses que de debò ens feren a
lo més endins. No es ver que tot sia
materialisme, hedonisme i presumi-

guera. I si no vegeu lo que van a fer
a ses universitats de Barcelona, Ma-
drid i Bilbau. Posen a cada una
d'elles una facultad de Filosofia Ex-
perimental.

Si, ja sé que ho trobareu una mi-
ca raro, però veureu com no ho és
tant com sembla. Feis botar un altre
cop a sa vostra memória ses idees
de Descartes i veureu que si ell les
haguera pogut dur a terme amb un
to experimental provablement no
hauria exagerat tant la importancia
de dubtar. Kant, si haguera tingut
un laboratori, és molt probable que
haguera vist que la cosa en si era
més poca cosa de lo que es va ima-
ginar. I, sobre tot, se n'haguera ado-
nat de que no hi havia més que un a
priori i no dos. Igualment Hegel
hauria pogut comprovar que la dia-
léctica fa igual de pressa quan tra-
vessa els metalls bi, alents que quan
va pel buit de l'espai o fuig per un
forat negre. I això es precisament
lo que es vol aconseguir amb agues-
ta catedra de Filosofia Experimen-
tal. D'aquesta manera es filòsofs
moderns, es de demà mateix, abans
de fer un sillogisme el tendran a
prova dins es laboratoris de sa fa-
cultat i no el faran servir quan for-
mulin una teoria general si no n'es-
tan del tot segurs. Aixi, esperem, se-
ran cabalment eficaços quan facin
una cosmologia excéptica o quan
ens demostrin que l'esser es més
petit que la seva esencia. Ja no mos
fotran més.

P. Artigues

Agraïment
La familia Valls-Picó

davant les nombroses mani-
festacions de solidaritat i con-

rebudes amb mutiu de la
mort de Nicolau Valls Picó i
d.una forma especial de part
del C. D. Felanitx i d'altres
estaments esportiu s, i
en la impossibilitat de corres-
pondre-les a totes personal-
ment, ho vol fer per mitja
d'aquesta nota.

A tots, moltes grades.

Kie

Cámaras
MINOLTA

Polaroid
image system

RICOH

fotografia
bennasar

Major, 5 - Tel 580314 - 07200 - FELANITX



RESTAURANT BON PORT
PORTO-COLOM

Obert tot l'any

Cuiner i propietari: Josep Pallicer
C. Pizarro cantonada Churruca Tel. 575174   
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ontesta a tia ann. sjpat per
Tama teiddor

Per començar he de dir que Fe n .
eaNalament de l'escrit, no tenia
massa a veine amb el contingut.
Hauria estat rn(3s encertat un títol
.corn: «CollecciO d'anecclotes, tretes
de context continuaciO de les me-
ves acusacions professionals en con-
tra d'En Bartomeu Obrador. Signa
En Bartolome Tejedor».

Si repassam l'escrit de COLOMS
A LA SALA de cija 14 de novembre,
que he de suposar provoca que el
Sr. Tejedor cscrigués el text que es
publica dia 28 del mateix mes, es
pot comprovar que llevat de que la
Comissió de Govern va aprovar la
investigació clefs fatals esdeveni-
ments de l'Hotel Es Corso, res
fa suposar que l'esmentat escrit si-
gui una resposta, ales aviat és la
continuaciO de la metodologia «po-
Mica» del «joc brut» emprada , pel
Sr. Tejedor i els del PP: falses acu-
sacions i anecdotes. És cert que la
Comissió de Govern aprova inves-
tigar, pera vull afegir que la inves-
tigació no ha estat tal. Però una pro-
posta del PSOE i Coloms de fer una
Comissió Especial composada per
un membre de cada grup politic per
investigar els lets a Es Corso, el Sr.
Tejedor va votar en contra i vota a
favor de fer una Comissió on el PP
pogués decidir si s'havia de dema-
nar un informe o no ... Encara es
l'hora que la Comissió Especial feta
pels del PP s'hagi reunit mai. És

evident que no volen aclarir els fets
de dia 6 de setembre.

Pera tornem a l'escrit que signa
Torneu "Tejedor. M'ha sorpres mol-
tíssim clue el Sr. Tejedor faci un es-
crit en català, quan sempre havia
e.•;tat un ciels contraris niés grossos
que hem tengut en les campanves
de normalitzaciO lingüística que els
Coloris hem protagonitzat a la Sala.
Servesqui d'exemple per confirmar
aquesta afirmació el cur que,

parlarem crafavorir
als que posassin els r.'.qols en la llen-
gua pròpia cie Felanitx, el Sr. Teje-
dor manifesta que eil s'estimava
Ines que s'escrigués en rus que en
català. Si a abC) hi afegim que des
del seu Hoc d'irresponsable d'Hisen-
da dc l'Ajuntament ha fet tot el que
ha pogut per no destinar cap parti-
da pel fet de la normalització, ni
eontraetar cap assessor, queda clara
la seva ideologia.

Si miram cl contingut dc l'escrit,
hi trobam dues parts que no tenen
res a veure amb la seva dimissió.
La primera es la relació d'anecdotes
de les quals en som protagonista,
que tretes de context poden sor-
prendre, però per posar un exem-
ple, basta dir que vaig sopar (tins
un Ple perquè les previsions del PP
són curioses. Mirau com són que
convocaren tres Comissions Infor-
matives abans d'un Ple, només per
empipar. Sabien que jo formava

part de les tres i naturalment també
havia d'assistir al Plc. No Os res de
l'altre món sopar dins un Ple, per-
que el menjar sol treure la gana i
dóna força per aguantar sis hores
de «política» irracional del PP i, so-
bretot, el Reglament no preveu que
no es pugui sopar dins les Plena-
ries, i a ales no vaig fer miques.

El que sí contesta el Sr. Tejedor
es a la qualificació dc groller que es
feia a l'escrit dels Coloms. Jo man-
tcric aquesta qualificació i von de-
gir que no era exactament un «i
que!» que va dir, després hi afegí
un «passa res?» prepotent que en-
ramellava la raó de la injusticia que
pretenia justificar amb aquesta acti-
tud despòtica. Però el seu llenguat-
ge groller ve d'enrera, jo vaig assis-
tir a un Ple on dos regidors del PP,
per aquelles clades AP, també em-
praren uns mots molt impropis de
Regidors, tant es així que aquest
setmanari publica poc temps des-
prés una carta, concretament el (lia
31 d'octubre de 1987, que comença-
va així: «Estoy sorprendida por el
vocabulario soez que emplean dos

concejales de AP». Un ciels dos Re-
giclais era el Sr. Tejedor.

Un altre punt cligne de comentari,
es el voler ,justificar que es poden
fer les coses per la Llei però no
anant per la Hei. «Entre la illegali-
tat itis flagrant i la legalitat... exis-
teixen Iota una serie cl'actuacions...»
A la seva intervenció a la TVF, cl Sr.
Tejeclor no va dir res que s'assem-
b l as a aixO. Molta gent me va co-
mentar que per l'explicació que va
fer, va donar a en tendre clue per la
Llei no s'hi podia anar i finalment
s'havia embullat. Quart vulgui, que
escolti la gravaciú i ho sentira.
Aquesta «serie d'actuacions» sup6s
que es refereix a donar
d'obra amb informes desfavorables,
o que l'Ajuntament pagui rebuts
sense dotació pressupostaria i amb
informes d'Intervenció clesfavora-
hies, o tenir gent a fer feina sense
contracte, o que l'Ajuntament pro-
mogui obres sense llicencia i a Hoes
que no són edificables, o que no es
complesquin els contractes que sig-
na l'Ajuntament, cosetes així que

(Passa a la pig. 12)
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:RES de MESTRES

Hi ha objectes que d'una sola
miada ens atrauen, no sabem el
motiu pero ens agraden. Són les
Obres dels Mestres Artesans.
Objectes lets segons veils pro-
cediments o, de vegades, fruit
de la innovació i la creació
ceis artesans d'ara.
Per aixà la Conselleria de Co-
merç i Indústria del Govern
Balear crea l'etiqueta de
"PRODUCTES DE QUALITAT
ARTESANA".
Per protegir els veils artesans i per
promocionar els nous creadors. Aixf
quan vostè compra un producte artesanal,
aquesta etiqueta és tota una garantia.

GARANTIA  ARTESANA
A l'hora de triar,

cerqui aquesta etiqueta.

ts un miss!tge de

GOVERN BALEAR
CONSELLEMA DE COMEIK

I INDUSTRIA



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

99.000 pts.

+ 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 0

FAX SANYO (100 memorias) 174.000

ARTICULOS SUJETOS AL 12% DE IVA, NO INCLUIDO

SERCO INFORMATICA - Pedro Mas
C/. Costa i Llobera, 22 	 Tel. 581710
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ACLARACION
Señor Director:
Ruego publique el siguiente escri-

to en la sección «Cartas al Direc-
tor»:

Al Grupo «Coloms a la Sala»,
Ref.: Su escrito publicado en este
semanario del día 27 de octubre
1989.

Estimados Señores:
Comprendo vuestra sorpresa al

enteraros de que los gastos —más

bien pequeños gastos— por la invi-
tación al almuerzo con motivo de
Ia visita del Presidente de la Comu-
nidad Autónoma no fueran presen-
tados a cobro al Ayuntamiento de
nuestra ciudad. Pienso que en una
empresa Hotelera que se precie se
puede considerar esta decisión como
normal.

Quiero puntualizar que cuando el
Sr. Alcalde me habló de si podía or-
ganizar este almuerzo también pidió
presupuesto de gastos y me dejó en-
tender claramente que deseaba pa-
gar la correspondiente factura.

Por otra parte comprendo, que a
los que nos hayan tratado poco o
nos conozcan sólo superficialmente
les pueda parecer ilógico que desde
hace 9 años, cada fin de temporada

invitemos a hoteleros, banqueros,
medicos, policía, proveedores, auto-
ridades, etc., a una cena de fin de
temporada.

Esta cena fué siempre apolítica
aunque asistieran gentes que se de-
dican exclusiva o parcialmente a
ella.

Siempre fue nuestro deseo el ha-
cer un acto amistoso y simpático, y
mi opinión es que la absoluta ma-
yoría de asistentes así lo ha enten-
dido.

El invitar a estas cenas a los pro-
veedores del Hotel no hace sino dar
más fuerza a los argumentos antes
expuestos. (Por lógica deberíamos
pensar que es el proveedor el que
quiere algo de nosotros y no al re-
vés).

La verdad por delante, en la tóm-
bola nunca pudo haber trucos: la
organización de la misma corría a
cargo de las dependientas de la Bou-
tique v ellas no conocian a ninguno
de Vds.

Por ello, si al «Portaveu dels Co-
lotus» le tocó un viaje a Alemania
fue sencillamente porque participó
en la misma. Por cierto que si no ha
hecho uso del premio ha sido una
lástima ya que seguro que a algún
otro participante sí le hubiera gus-
tado. Aunque bien sea dicho es ló-
gico que pensando como Vds. dicen
en su escrito, prefieran no viajar
cuando el vuelo es gratis. (Yo com-
prendo vuestra decisión aunque per-
sonalmente opine de otra manera).

Para terminar quisiera dejar claro
que con estas líneas no pretendo
crear polémica alguna. Mi deseo es
únicamente, aclarar puntos que con-

sidero pueden relacionar a personas
directa o indirectamente con el tema
en cuestión.

Me gustaría que las explicaciones
que doy sean suficientes y espero
que las acepten y comprendan.

Me satisfacería volver a poder
contar con su presencia cuando el
Robinson Club vuelva a invitar, en-
tre otros, a los miembros del Con-
sistorio de Felanitx a la cena de fin
de temporada.

Atentamente les saluda
Monti Galmés

Director Gerente
ROBINSON HOTELES

DE ESPAÑA, S.A.
( Passa a la pig. 13)

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

VENDO APARTAMENTO en parte
Aduana, Ir. 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.
Informes, Tel. 580902.

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

I SAmuebles M" St,

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

TELEFONOS
580427 - 581801 - 575394

El ambiente que tu exiges está en

NIIIIQUELÍN 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

A partir deli 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

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 li.
Els dies 23, 24 i 30 tendrem obert de 9 a 6 de s'horabaixa
(no tancarem a migdia per un millor servici).
Per a qualsevol informació o encitrrec: Tel. 575782

BONES FESTES
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Contest a mi

(Ve de la pagina
l'any 1988 pujaren a la quantitat de
23.239.856 pessetes. De la indiscipli-
na urbanística, de la qual n'era
irresponsable el Sr. Tejedor, val Ines
no parlar-ne, perquè tots els pro-
fessionals, sense voler, en som còm-
plices.

I ara passem a la darrera part de
l'escrit del Sr. Tejedor. Ara que ha
acabat el seu «joc brut» en la con-
cessió de Ilicencies de projectes sig-
nats meus com a professional diu
que tenc contradiccions entre el que
defens a l'Ajuntament i el que faig.
Sr. Tejedor, jo no tenc cap contra-
dicció entre l'urbanisme que defens
i el que faig com a professional,
aquesta acusació es basa en ta inter-
pretació errònia que fa del terme
«creixement zero». Jo mai he pro-
posat dins l'Ajuntament el «creixe-
ment zero», sempre que s'ha parlat
d'urbanisme he mantingut la teoria
que defensam els Coloms i que es
Ja de «desgavell zero» o sigui, que
s'aturi la urbanització del que res-
ta de costa del terme i es redactin
les normes urbanístiques adients,
que reflecteixin la realitat turística
actual i les necessitats i previsions
de creixement. Penh creureu que
aquesta teoria nostre es va arribar
a escoltar, o també en un lapsus no
recordaren que ho dèiem els Co-
loms i un bon dia els del PP pro-
posaren la suspensió del planeja-
ment a tota la costa del terme., Cu-
riosament el Sr. Tejedor va votar a
favor de l'esmentada suspensió dia
16 de maig de 1989. Però, Mil-au per
on, el mateix senyor, dia, 7 de de-
sembre, ja no recordava él «desga-
veil zero» que havia votat set me-
sos abans i votava una modificació
de l'acord del mes de maig autorit-
zant la urbanització del que resta
del Tancat de Sa Torre a Sa Punta.
Encara la memòria fluixejà mês i
dia 20 de setembre d'enguany tor-
nava votar en contra del «desgavell
zero» del mes de maig i votava a
favor de la urbanització de Camp
Roig i S'Algar. Aquesta darrera con-
tradicció, sembla que va ser un dels
motius que el varen decidir a dimi-
tir.

Vull aprofitar aquest llarg esccrit

per aclarir al Sr. Tejedor que el ter-
me «creixement zero» no vol dir «no
autoritzar cap construcció de cap
tipus a la costa». «Creixement zero»,
es un terme que s'empra per a de-
finir unes pautes urbanistiques que
no preveuen cap tipus dc s61 urba-
nitzable clins un instrument de pla-
nejament, la qual cosa va ser cl que
va votar el Sr. Tejedor dia 16 de
maig de 1988 quan el Govern Balear
va proposar de fer unes NNSS pro-
visionals a la costa de Felanitx. El
que el Sr. Tejedor li han dit que
es «creixement zero» es erroni i és
una animalada que suposaria que
l'Ajuntament comprhs tots els solars
que resten sense construir a la cos-
ta i aim!) nosaltres no ho hem pro-
posat mai.

Que jo hagi redactat algun projec-
te a la costa, complint la legalitat
vigent, no és cap pecat com per tro-
bar que he de dimitir, jo no tenc
cap responsabilitat de que el solar
sigui edificable. Perquè ho entengui
el Sr. Tejedor: suposem que les co-
ses ens van molt malament i la de-
generació del PP es més forta que la
revolta popular en contra de les ur-
banitzacions de s'Algar i Sa Punta,
l'únic responsable que hi haurà de
que es pugui construir a aquests
llocs, serà ell i els altres nou del
PP que votaren a favor. El vidrier
que posarà els vidres als edificis o
el fuster que posarà les persianes,
no en seran responsables de la de-
gradació de Portocolom, ni de la sa-
turació turística, ni del turisme d'es-
pardenya. Amb aim!) vull dir que si
venia un senyor a sollicitar-me els
meus serveis tècnics per redactar
un projecte a aquest Hoc, es ben
possible que li fes la feina. Li reco-
man la lectura del meu escrit a
aquest setmanari titolat: Respos-
ta de Bartomeu Obrador a una veu
anònima o a qui pugui interessar*.
On es la contradicció que diu el Sr.
Tejedor que tenc? Crec que queda
clar que és ell que no sap ni que fa
ni que diu!

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

Per acabar vull recordar que man-
tenc tambe que alguns clels Regi-
dors del PP són presumptes delin-
qiients. Delinquir vol dir anar en
contra de la Llei i crec que el grup
de Coloms a la Sala i el del PSOE
estan disposats a demostrar- aquests
extrems. Només ens fa falta que el
Batle ens deixi arribar al punt del
Pe dedicat a les preguntes. Però
vull informar, per si no ho sap, que
el Tribunal Constitucional, dia 27 de
novembre, ha manat a l'Auclincia
de Ciutat que remeti les acusacions
fetes per aquest Tribunal, per la
querella criminal que es va posar
en contra de quatre Regidors del
PP, admeten el Recurs d'ampar po-
sat pels nostres grups a l'arxiu pro-
visional que va dictar l'Audiència de
Ciutat en contra del processament
dictat pel Jutjat de Manacor. Són
pressumptes delinquents mentre el
Tribunal no digui el contrari i si no
ho creuen que ho demanin a algú
que ho sàpiga i no els digui menti-
des. També vull informar al Sr. Te-
jedor que seguint les instruccions
del Batle posarem un Contenciós
Administratiu a l'aprovació del
Compte de 1988, que ell es cl res-
ponsable, per aclarir qui ha de pa-
gar els 23.239.856 pessetes que s'han
gastat de manera irregular, seguint
«...una sèrie d'actuacions...».

No entenc, ni poc ni gens, que
hagi fet aquest escrit en resposta a
les suposades causes de la seva di-
missió que publicaren els Coloms i
no ha fet cap escrit .per donar res-
posta a les suposades causes de la
seva dimissió que va apuntar el Sr.
Andres Riera al Diario de Mallorca
dia 1 de novembre i no eren les
dues que manifestava a l'escrit de
dimissió que va llegir a la TVF. Jo,
que ienc el meu dret a opinar i no
m'invent cap causa de la dimissió,
hi vull dir la meva a l'escrit a la
seva presencia a la TVF. Me sem-
bla benissim que dimiteixi, altres
podien prendre exemple, pen) que
vagi a la TVF única i exclussivament
per dir que els Coloms són la causa
de la seva política nefasta, després
d'emprar el seu chi-Tee per interferir
la meva feina professional ho trob
immoral i ningú normal el pot creu-
re. Com tampoc pot creure la con-
tinuació del posar mal que intenta
amb l'escrit de dia 28 ple d'ignoràn-
cies i insensateses. Haguera quedat
com un senyor sense fer les declara-
cions a la TV ni l'escrit, perquè per
enlloc ha estat capaç de rebatre la
meva actuació política o de justifi-
car la seva.

I res més, només recordar al Sr.
Tejedor que va tenir un oblit molt
important. Va oblidar dictar que
ens varem presentar a La Sala amb
una capsa de cartró el primer dia
que varem assistir-hi com a Regi-
dors. Això, segons sembla, pot esser
molt important a l'hora d'explicar
les «petites» contradiccions de la se-
va actuació.

Bartomeu Obrador, «Xamarri»

P.D. Vull felicitar moltíssim al Sr.
Tejedor pels grans progressos fcts
en l'aprenentatgc de la llengua ca-
talana escrita, deixant per impossi-
bles els seus estudis de rus. Ha de-
mostrat una inesperada sensibilitat
clue m'afalaga, si aquesta s'llaguCs

11%

uvreata,k-i canny)
Diumenge passat, vaig anar a fer

una volta per la plaça del Mercat.
Quan passava pel raconet on hi ha
els conills, les aus i altres criatures,
un «csparpell quadrimensional» em
va encegar i tinguí que tapar-me els
ulls; quan vaig recobrar la visió, els
conills, les aus i totes les «esprcies
irracionals» s'havien tornat cle la
grandaria dels homes. Ern vaig veu-
re enmig de tot al16, com si per ells
jo no hi fos.

Les febles gàbies s'havien conver-
tit en forts barrots i darrera aquest
hi estaven, uns asseuguts, els altres
drets i uns altres mes agcguts,  però,
tots, amb un sentit de resignació,
els homes que d'una manera o d'al-
tra havien sobresortit per la seva
incapacitat, per la seva inoperancia
i sobretot per defraudar la confian-
ça de tota una raça, la raça «racio-
nal» o humana.

Devora jo, hi havia un indiot bes-
tia! amb un gran moc vermeil que
li davallava pel costat del bec i que
portava un gran sac i no deixava de
repetir: «set al sac, i el sac a terra».
Els polls, les gallines, els conills de
rata i tot-horn present allà, comen-
çaren a comprar els homes.

A un moment donat, vaig reconèi
xer unes cares dels qui estaven em-
barrats; n'hi havia un que portava
barba; altres, la majoria, duien ulle-
res; n'hi havia de peluts i de pelats;
n'hi havia de petits i de grossos i
n'hi havia UN que duia un escut
que en «aquells temps» degué d'es-
ser algú dins el govern «nostro».

I la «putada» era que n'hi havia
de falsaris.

Un moment després, el venedor
'dels «animals* digué ben fort: «Ad-
quirit».

El tal venedor era un gall de bre-
ga que duia el seus ganivets ben es-
molats i un esclafidor per posar or-
dre.

Passat un altre moment algú que
em coneixia, em va fer tornar al
món actual.

Moralitat: o som o no som; res
d'amagat; tot damunt la taula o vos
cauran els ulls de poll.

Antoni Joan i Albons

CLASES DE ALEMAN a todos los
niveles y espofiol 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.

VENDO SOLAR 200 m2. aprox. con
mils de 11 n. de fachada, en C.
Son Pinar. 2.500.000 ptas.
Informes: Tel. 580840

SE ALQUILA O SE VENDE PLAN-
TA BAJA en zon a Ayunta in ien to,
preparada para :negoeio, de unos
115 m2.
!amines: Tel. 580312 (llamar no-

manitstada Fa dos anys, anti ten-
driem l'Ajuntament normalitzat, i
seria normal el que de moment
una cosa extranya.

Un obsequi de qualitat
el trobareu a

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

OBERT: Dies feiners. de 9.a 13 y de 15 a 10
i'Dissables de 100 a 13
Tots els diumenges de desembre obert de 10 a 13



Restaurante
EL CASTILLO DEL BOSQUE

Carretera Felanitx-Porto-Colom Km. 8
La dirección y personal felicita ci sus
clientes y público en general con
motivo de ta navidad.
La direcció ¡personal desitja als
clients i públic en general, unes bones
restes de nadat

SERVICIO A LA CARTA
PLATOS ESPECIALES

GRAN VARIEDAD DE PESCADO FRESCO
CARNES:

PALETILLA Y CHULETAS DE CABRITO LECHAL
PALOMO

El martes 26 por la noche tenemos el local
reservado

Cena de Fin de Año
MENU

Canapés de salmón

Consomé al caviar con trufas

Rape en salsa de mariscos

Pierna de cabrito lechal al horno

Chariot de naranja

Turrones variados

Uvas de la suerte

Cotillón

Café y licores

Vino blanco y rosado Faustino V

Tintó Conde de Valdemar 1985
Cava Brut Castell de Vilarnau

RESERVAS AL TEL. 837009

Cançõ de Nadal
No dormis, no dormis no,
ni que et facin l'agombol
i t'hi posin al bressol
en Hoe de palla cotó.

No dormis no, mentre mor
mig món ferit de metralla;
escolta el gemec que esgalla
mig partint el nostre cor.
No dormis no, Criatura,
ablaneix els cors més durs,
enderroca l'odi i murs
i vigila la natura.
Obre els ulls i a l'ampla nit
dins el pit encen-nos l'alba
i amb aireig suau i malva
desperta el cor adormit!

Joan Maitnó i Vadell
Felanitx, advent de 1989
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EL SENYOR BATLE
EL SEÑOR ALCALDE

Jo som un felanitxer que no sé
com anomenar aquest personatge,
ja que sempre empra el castellà i
oblida que tenim una llengua prò-
pia, cl catalã. Per això voldria ex-
pressar la meva opinió i mirar de
fer entrar en raó el nostre batle per-
què faci ús del català a les actes de
les plenàries, als escrits que es pu-
bliquen en aquest setmanari i so-
bretot perquè l'any que ve canviï el
rètol que ha permès posar a l'en-
trada del poble i que diu «Felices
Fiestas». Jo crec que quan el batle
es reunira, el dia de Nadal, amb la
seva família no dira «Felices Fies-
tas» sinó «Molts d'anys».

Senyor batle o Señor alcalde, re-
cordau que tenim una llengua prò-
pia, el català, i no la deixeu a un
costat com heu fet fins ara.

El Senyor Carulla

Querido hombre:
He escuchado tu grito de advien-

to. Está delante de mi. Tu grito,
hombre, golpea continuamente a mi
puerta. Hoy quisiera hablar contigo
para que repieuses tu llamada. Hoy,
hombre, te quiero decir: ¿Por qué
Dios preguntas? ¿A qué Dios espe-
ras? ¿Qué has salido a buscar y a
ver en el desierto?

Escucha a tu Dios, hombre de
adviento: «No llames a la puerta
de un dios que no existe, de un dios
que tú te imaginas... Si esperas...
ábrete a la sorpresa del Dios que
viene y no del dios que tú te traces...
Tú, hombre y todos los hombres,
tenemos siempre la misma tenta-
ción: hacer un dios a nuestra ima-
gen.

Yo te lo digo; pon tu esperanza
en el Dios que viene, en el Dios que
se hace uno más entre los humanos.

Hombre de hoy y de siempre:
deja espacio a tu Dios dentro de tu
corazón. Sólo puede nacer y crecer

dónde su palabra es acogida. Que
tranquilo te quedas, hombre, ha-
ciendo «lo que hay que hacer» por-
que «haciendo cosas de siempre»
evitas la novedad del Evangelio.
Pero de esta forma, tu corazón que-
da cerrado y tus ojos incapaces de
ver el camino por donde llega Dios.

No te defiendas, hombre, como
haces siempre. No te escondas bajo
ritos vacíos.

Sal a ver al Bautista en cl Jor-
dán. Allí verás que los únicos no
convertidos son siempre los que se
saben justificar y se tienen por hi-
jos de Abraham.

Hombre, si esperas a Dios, deja
de hacerle tú el camino y ponte en
el camino que El te señale, abre el
corazón a su palabra y así podrás
decir que ese Dios pequeño, senci-
llo y grande, ha nacido para tí esta
Navidad.

Molts d'anys.
Vos desitgen els monitors i nins

del Club d'Esplai Albada.

Cartes al director 	 Carta al hombre de adviento

Llar de la Tercera Edat
La Junta de Govern de la Llar de la Tercera Edat de l'In-

serso de Felanitx desitja a tots els seus socis i conaboradors,
unes bones festes de Nadal i un pròsper any 1990.

Patronat Local de Música
Divendres dia 29, a les 9'30 del vespre, a l'església

Parroquial

CONCERT
a càrrec de la Coral belga

Les Troubadours de l'Eau-Noire
Tots hi sou convidats.



C/. Janine I, 4 - A 583121

NIÑOS Y NIÑAS
HOY SABADO DIA 23, A LAS 5'30 HORAS

Gran Festival Infantil
en Botanicactus (Ses Salines)

con payasos, cuentos, bailes
DESFILE DE MODA

vestir, comunión, esport y disfraces
a cargo de

Mercería es Cantó de Felanitx
y 11 o no us de Campos

CON EL TICKET DE ENTRADA SE SORTEARAN,
ENTRE OTRAS COSAS, UN CHANDAL Y UN DISFRAZ

OS ESPERAMOS

FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO NUEVO

MERCERIA ES CANTO

CLINICA DENTAL

Dr. José Luis Bennásar Nicolau
MEDICO-DENTISTA

DESEA UNAS FELICES NAVIDADES Y PROSPERO AÑO
NUEVO A SUS PALI ENTES, AMIGOS Y PUBLICO EN GENERAT..

Y LES RECUERDA QUE ESTA A SU DISPOSICION DE
LENES A SABADO.

„ea gansbutfutrietta
da Potto eat"

c/ l'Orcda (Mattcrca)

Antonia y José, os desean
felices fiestas y un venturoso 1.990

OS COMUNICAMOS QUE A PARTIR 1)FI, SABADO DIA 23.
ESTAREMOS DE NUEVO A VUESTRA DISPOSICION PAR A
QUE PODAIS SABOREAR NUESTRAS FAMOSAS HAMBUR-
GUESAS, POLLOS AL AST, SANDWICHES, PLATOS COMBINA-

DOS Y DEMAS
Os recordamos que tenernos a vuestra clisposicion till menti (Hari°

incluídu sahadus V (.1()min(),

Ingeniería!Urbana
CONCESIONARIO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE

BASURAS DE FELANITX

Comunica que los servicios de los
días 24 y 31 de diciembre, (ambos do-
mingo) se adelantarán a los días 23 y 30

FELIZ NAVIDAD
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	  • 	Art l oc al re SGomAur
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• La noticia nos dejó helados,
D. NICOLAS VALLS (Colau «Pan-
sa») había muerto. Era una muerte
anunciada, pero no por ello rie já de
sorprender. El que fuera «legenda-
rio» presidente del C.D. FELANITX,
había dejado de existir. Un hombre
poco hábil en las prácticas depor-
tivas, que siempre estuvo ligado al
mundo deportivo. Los equipos de
baloncesto «Destilerías Valls», pa-
searon con éxito su elástica por to-
da Mallorca, el club ciclista que di-
rigiera Paco Riutort también estaba
patrocinado por la firma comercial
que representaba. En el fútbol
desempeñó diversos cargos. Desde

aquellos primcros tiempos de la 3.'
división como Delegado «de la hue-

,Licr!e», hasia el de 1)1 . Csidellik:

CILIC nevi') el Club hace algtmas tent-
porad:t. de regional hasta la divi-
siOn clue hoy ocupa. Sumo rodearsc
de genie activa y competente que
facilitaron la triuntal travectoria.
Tambitn no hace mucho tiempo rue
nombrado miembro directivo de la
Federación Balear de Fút bol. Al
margen del aspect() deportivo, los
productos de sus destilerías «Carta
Valls» y «Cretnadillo Valls» llegaron
a alcanzar una fama envidiable por
su gran calidad.

Su muerte y la de «TONI NAVA-
TA», hace pocas fechas, han vestido
de luto el mundillo felanitxer, de
manera especial cl que concierne al
C.D. Felanitx, que ha visto perder a
dos de sus líderes más representati-
vos. Hasta luego.

• El «CENTRE CULTURAL» té
previst a la sala «CINE FELA-
NITX» el pròxim dissabte dia 23 un
CONCERT prou interessant. L'«OR-
QUESTRA SIMFONICA DE BA-
LEARS CIUTAT DE PALMA» dirigi-
da per LLU1S REMART1NEZ mos
deleitara amb unes peces de tall mo-
dern, que duran el segell de la seva
qualitat.

• Aquesta setmana de FESTES

Cu aquesta secciú no hi haura crí-
tica de cap tipus. ¡Faltaria mes!

• PROGRANIAC10 ESPECIAL
, DIA DE NADAL» a «TELEVISI()
FELAN1TX ERA». El dia 25 tindra
Hoc ru la <«liada» a la tclevisi6 local,
s'ernetra des de les 10 del mati fins
a les 24 del x'espre..Cal destacar un
programa de quasi tres hot -es de-
cheat a «S'ESTOL D'ES GERRI-
•o», cis actes commemoratius a Ics

festes del 013e aniversari dc la
LLAR DE LA 3. EDAT» i el video-
pellícula «RECUERDOS ESCO-
LARES». També hi ha prevists
CONCURSOS i altres programes
que faran que l'emissiú sempre si-
gui interessant.

• SERGIO CANO sera, de nue-
vo, el entrenador —a manera oh-
cial— de los JUVENILES. Aunque
sus obligaciones laborales le impe-
diran dedicar el tiempo necesario,
su ayudante se encargará de que los
chicos no descuiden la forma y si-
gan en esa trayectoria victoriosa
que les hace merecedores de la bue-
na clasificación que ostentan.

• En «CINE PRINCIPAL» echan
«EL BESO», una película de terror.
Nunca bese con los ojos cerrados,
es el consejo. La principal protago-
nista es de lujo, se trata de JOAN-
NA PACULA; la dirección corre a
cargo de PEN BENSHAM, un des-
conocido. Y una comedia de FRANK
OZ titulada «UN PAR DE SEDUC-
TORES» con MICHAEL CAINE.

• FL AJEDREZ	 noticia
Pasarlo sahado, va qtic cstaba pre-

tankli 	 SIMULF \\FA'S
en cl Res. «Son Colom». 20 tableros
cón c 1 G.M. cle la URSS. AtMA v
PARASHIVILI 2575 E.1..0.
NACIONAL. No se cum() ilia la
cosa, ya que motivos laborales mo
impidieron acudir a csta intcrcsan-

cita.
• Sigue la animación en torno al

‘, 3cr. CAMPEONATO DE TRUC DE
LAS ILLES I3ALEARS» en FI:LA-
NITX, especialmente en el «CIRCU-
LO RECREATIVO» y «S'ABEURA-
DOR», que han inscrito a sus
jugadores a esa nueva edición que
euenta con premios en metalieo tall
interesantes como puedan ser UN
MILLON para los vencedores,
MEDIO para los finalistas, etc...
Según informes el pasado martes
en el bar de TOMEU fue un día es-
pecial, tras muchos días de entreno
se pasaba al plano competitivo. Ha-
bía un extraordinario ambiente en-
tre los muchos «truquers» que fre-
cuentan el local. ¡RETRUC!

• Y para las FIESTAS llega la
esperada película «BATMAN», que
ha creado numerosos «fans». La cin-
ta no es una cosa del otro jueves,
pero sin duda hará formar colas
ante el local de proyección. La mo-
da, ahora se llama «Batmanía».

Y para finalizar sólo nos queda
desearles ¡BONES FESTES!

Todo un «topicazo».

JORDI GAVINA 1.° y 3.»

s a.



Centre Cultural
AJUNTAMENT DE FELANITX

Orquestra Simfónica dé Balears
«Ciutat de Palma»

23 de desembre a les 21 hores

Cine Felanitx

Cofradía de Pescadores
PORTO-COLOM

HOY SABADO DIA 23, A LAS 21,30 EN EL HOTEL BELSANA

MESA REDONDA
SOBRE EL TEMA:

«PROPUESTA AMBIENTAL Y REqENERACION DE LOS
RECURSOS MARINOS DE PORTO-COLOM»

FELANITX 	 15

,

oft 
FUTBOL

.3.' DIVISION

can clara ventaja
Poblense, 3 - Felanitx, 2

BASQUET

Els Sèniors derroten altra vegada
el Gesa-Alcúdia

Excel.lent actuació dels juvenils i  victòria dels júniorsPartido jugado en el «Polidepor-
tivo de Sa Pobla» el pasado domin-
go. El terreno en pésimas condicio-
nes.

FELANITX: Parera (1), M. Riera
(2), R. Juan (1), Llull (2), Acirover
(2), Roig (1), Felipe (2), Galmés (1),
Mut (2), Prohcns (3) y Pont (2). Va-
dell (2) por Prohens y Javi (1) por
Galmes. Clasificación «TROFEO MA-
RIVENT».

ARBITRO: Arbona (1). Amonestó
con la cartulina amarilla a Joaquin
y Serra del Poblense y a M. Riera,
Felipe y Prohens del cuadro visi-
tante. El local Pere116 vio la roja
directa.

GOLES: Minuto 13, Prohens, 0-1.
Minuto 17, Prohens, 0-2. Minuto 39,
Jordi, 1-2. Minuto 82, Xamena, 2-2.
Minuto 84, Serra, 3-2.

En los primeros minutos de parti-
do apareció un Poblense decidido y
lanzado en ataque pero sin embar-
go cl Felanitx supo aguantar bien en
defensa, hilvanando meritorias ju-
gadas de ataque.

Tras los dos goles de contragolpe
consegidos por el Felanitx el Po-
blense se mostró un tanto descon-
certado.

El segundo período cambió radi-
calmente con un Poblense que rea-
lizaba jugadas de mucho mérito.

X. S.
COMENTARIO LOCAL.—Una vez

más el Felanitx no pudo, pese a que
todos los hados le eran favorables;
dos goles a favor, jugador adversa-
rio expulsado... No hay convicción,
la situación es crítica. Pero olvide-
mos por unos días la cosa, llegan
Ias Fiestas, los directivos no des-
cansarán en pos de soluciones. En
enero comenzará una nueva singla-
dura, esperemos que para bien, hay
que enmendar la plana. La afición
también está obligada a arrimar el

hombro.
1.a REGIONAL'

CAS CONCOS, 4 - ALGAIDA, 0
FACIL TRIUNFO

Tras dos jornadas aciagas en Cas
Concos renació la calma y tornó la
confianza al equipo de Miguel Vi-

Un club histórico, el Algaida, tuvo
que rendirse ante la evidencia. El
buen juego local desarboló siempre
su defensa y de aní este contunden-
le resultado.

La primera parte terminó ya con
ventaja local (2-0). Los goles fueron
obra de Fiol y de Adrover.

En la segunda la iniciativa local
consiguió nuevos frutos. Fue de nue-
vo Fiol el que pondría el 3-0 en el
marcador y apenas comenzaba este
período, ya con cl resultado senten-
ciado, sería Mayoral quien pondría
la guinda (4-0).
2.4 REGIONAL

S'HORTA, O - CAMPANET,
NO SE PUDO CON EL COLISTA
El S'Horta, que semanas atrás ha-

bía batido al líder de turno, en esta
ocasión no pudo marcar ningún tan-
to al vitalicio colista, el Campanet.

La verdad es que lo intentaron,
una y otra vez, pusieron cerco al
marco visitante, pero la suerte estu-
vo en su contra. Ocasiones a porri-
llo, pero los artilleros tenían la pól-
vora mojada. Al final, un resultado
negativo, que no hace justicia con
los meritos contraídos.

FUTBOL EMPRESAS
RENAULT/SANT SALVADOR, 3 -

CAFETERIA ISIS, 2
Ante el equipo manacorí una vez

más los pupilos que dirige con
acierto Juan Campos demostraron
su capacidad para remontar un en-
cuentro que se les puso cuesta arri-
ba a raiz del gol, que estrenaría
marcador, por parte del bando vi-
sitante.

RENAULT/SANT SALVADOR. —
Pescadilla, Campos, Nico, Maza,
Beas, Juan, Cori, Nico, Cano, Mai-
mó y Pepe «Gordo». Este Ultimo fue
uno de los destacados juntamente
con Gori, Cano y Beas. Campos tuvo
que retirarse por lesión.
JUVENILES
C.D. FELANITX, 5 - BADIA CALA

MILLOR, 2
Sensacional partido, donde en

todo momento se pudo ver la supe-
rioridad del conjunto felanitxer,
ante uno de los «gallitos» de la ca-
tegoría. Durante todo el encuentro,
el dominio corrió a cargo del Fela-
nitx y se pudieron ver, ademas de
los cinco goles, numerosas jugadas
que se hubieran podido transformar
en gol.

INFANTILES
Esta semana, no pudieron jugar,

ya que el equipo del C.D. Algaida se
retiró a mediados de la semana pa-
sada.
ALEVINES
C.D. FELANITX, 5 - COLONIA, 0
Quizá sea, el mejor partido de los

jugados por los chavales de P.J. Va-
guer hasta la fecha. Fue muy entre-
tenido, donde también abultaron los
goles ante un flojo Colonia. Fueron
marcados por Oscar (3) y Frias (2).
BENJAMINES

FELANITX, 1 - CARDASSAR,
Execelente partido y dos valiosos

puntos, se pudieron conseguir el pa-
sado sábado, ante uno de los equi-
pos que suelen dar «más leña». El
equipo merengue, supo cerrarse
muy bien en la defensa y aguantar
el resultado hasta el final del parti-
do. El gol fue marcado por Valen-
tin.

Gori Vicens

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

RESULTATS
Cadets masculins:
ESPANYOL,	 39
JOAN CAPO/AUTOC. GR1MALT, 33
Jurenils masculins:
JOAN CAPO/AUTOC. GR1MALT, 59
J. PIÑA GRAU, 	 71
JUniors. masculins:
COLL D'EN REBASSA,	 40
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 66
Seniors masculins:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 67
GESA ALCODIA, 	 63

COMENTARI
No pogueren obtenir un resultat

positiu els CADETS perquè en el
primer temps se manifestà de for-
ma alarmant l'escassa efectivitat del
seu atac i perdien de 22 a 6. A la
segona part la millora fou total, pe-
rò el 17-27 no basta per fer trabu-
car el resultat. César Sanchez amb
10 i Miguel Nadal amb 9 varen ser
els millors anotadors.

Els JUVENILS jugaren un dels
seus millors partits de la tempora-
da i durant les 3/4 parts de l'en-
contre tingueren ben controlat un
rival d'envergadura i de molt bon
nivell tècnic. La trilogia formada
per Fullana, Lladó i Amengual de-
mostra cl que val. Rafel Lladó, amb
25 punts, se convertí en el millor
anotador de l'horabaixa. A destacar
l'actuació d'un «militaritzat» arbi-
tre, el Sr. Hermida, que volgué im-
posar la seva hei amb 8 faltes tee-
niques (5 i 3, per cada un dels
equips).

No desaprofitaren l'oportunitat
eis JUNIORS i venceren a casa se-
va al Coll d'En Rebassa, equip al
que dominaren des del bot inicial.

Els onze punts favorables del des-
cans (23-34), se convertiren en 26 al
final, que fou, precisament, la ma-
jor diferencia enregistrada Ber-
nardi (17), Joan Cartes (15) i Ma-
teu Julia (10) s'inflaren d'agafar re-
buts i Torneu Maimá, a qui no li
sortien les coses en el primer temps,
arriba a aconseguir 26 punts. Si ha-
guessin aprofitat un poc més els tirs
d'aprop el tempteig hauria cstat
abul tadissim.

Els alcudiencs sucumbiren per
tercera vegada, aquesta temporada,
en front dels nostres SENIORS. El
resultat final pot donar a entendre
que se va guanyar amb més difi-
cultats de les que realment hi ha-
gué. A falta de 4 minuts la diferèn-
cia era de 15 (63-48) i quan faltava
poc més d'un minut se guanyava de
9 (67-58). A destacar el compacte
treball de tot l'equip en el que re-
salta la labor de Toni Maimó, a més
dels jugaclors habituals. En l'equip
del Alcúdia tota la feina la realitza-
ren els cinc júniors desplaçats (au-
tors de 57 dels 63 punts). Aquest era
el primer partit de la 2.a • fase, a la
que se - conserven els resultats de la
1.a, per ,tant, queda clar que se con-
solida el liderat.

AQUESTA JORNADA
Jornada completa a la pista de Sa

Mola el dissabte horabaixa. A par-
tir de les 5 jugaran els equips del
Joan Capú/Autocares Grimait con-
tra el Penya Mallorca (cadets), Sy-
rius (juvenils) i Espanyol (júniors).

Els seniors són l'únic equip que
Sc desplaça, concretament a Arta.

LARRY CISTELLES
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Co loms a la Sala
ELS REIS ENS DURAN
UNA PUJADA GROSSA
DELS ARBITRIS

Com sabeu, seguirem pagant els
arbitris amb fues de darrera hora
i rebuts amb recàrrec, perquè els
recaptadors no saben si el carrer
del solar es de Felanitx, S'Horta o
Portocolom. La nostra proposta de
contractar a dues persones i que
tot l'any es poguessin pagar els im-
posts, no va anar be. Segons els del
PP, es millor així, tot i que ens cos-
ta més de dotze milions de pessetes
cada any. Per justificar aquestes
despeses carissimes que ens costa
e! pagar, el del PP ho arreglaren
diguent que era una utopia (...). El
que realment es una utopia es pen-
sar que la raó més elemental té ca-
buda en el grup governant de l'Ajun-
tament de Felanitx.

Però el que no saben els felanit-
xers és que a principi d'any totes
les taxes municipals pujaran. Les
Ilicencies d'obra d'activitat, d'enter-
raments, ... totes pujaran i pujaran
en quantitats que afectaran molt a
les sofrides butxaques dels contri-
buents. Per posar un exemple. Les
llicencies d'obra scran del 2 0/0, més
un 1 % d'una nova taxa, total el 3 Wo
del pressupost de l'obra. D'aquesta
manera els quatre bàmbols que pa-
guen, a partir del gener pagaran el
doble. Nosaltres proposarem que
seguis essent la taxa del 1'5 Wo d'ara,
però que es cobrás a toth'inn, d'a-
questa manera es doblaria la recap-
tació i s'eliminaria la sidiació ac-
tual d'injustícia que només paguen
els betzols. Pert) tampoc va anar be
la nostra proposta.

Mirau per on, el responsable d'Hi-
senda que va proposar aquests can-
vis era el Sr. Tejedor que a la ve-
gada era responsable de les llicen-
cies d'obra. Els del PP, a proposta
del Sr. Tejedor, troben que el des-
gavell urbanístic i la indisciplina ur-
banística es la manera de fer justi-
cia als ciutadans de Felanitx. Pert)
Panic que aconsegueixen pujant les
taxes és augmentar la injusticia en-
tre els ciutadans. Ni ho entenem, ni
ho compartim, perquè el Sr. Teje-
dor sap be quina diferencia hi ha
entre pagar dues llicencies d'obra
menor o una llicència d'obra major

INDUSTRIAS METALICAS G.M.
Se precisan operarios y aprendices
Informes: Tel. 581901

SE VENDEN 2 PISOS de 150 m2 y
bajos. En Felanitx.
Informes, Tel. 582732.

ATLETISME

Fou cl passat diumenge dia 10 de
desembre i amb una participació
d'uns 1.000 corredors. La carrera,
durant els primers 21 quilòmetres
va gaudir de bon temps, però des-
prés i fins al final dels 42'195 km.
es va moure un vent molt fort que
dificultà la prova.

El guanyador de la prova, el bra-
siler Souza, als 21 km. ja portava
un minut d'avantatge sobre els al-
tres atletes. El total del recorregut
el va cobrir en un temps de 2 hores
14 minuts i 48 segons.

El primer corredor de Baleares,
en Romero Toledo, arribá amb 2
hores 29'55".

Cal destacar el quart lloc de Ba-
lears aconseguit per l'atleta del Club
Opel-Felanitx, en Miguel Nadal Bua-
des que arribà amb un temps de 2
hores 50'04. En 10è lloc arribá Pere
Vera.

I l'important cinquè lloc en la Ge-
neral de Balears, de Sebastia. Adro-
ver, del Club Opel- Felanitx, qui
amb un temps de 2 hores 50'51"
aconseguí també el primer Hoc al
Campionat Autonòmic de Veterans.

Pel que fa a la categoria seniors
masculins, en Victorià Martinez de
CA. Opel-Felanitx, va fer un temps
de 3 hores, 05'10".

Un altre bon resultat fou l'obtin-
gut per Na Margalida Adrover, del
Club Joan Capó, que arribá la pri-
mera en la seva categoria de Ba-
lears. Tot i que no es trobava en el
seu millor moment físic per mor de
les lesions, va fer un temps de 4
bores, 10'15".

És una llàstima que el Regidor
d'Esports de l'Ajuntament de Cal-
via, enfoqui aquesta cursa de cara
només als estrangers i que deixi de
banda l'esport de les Ines.

Enguany la participació illenca ha
estat més nombrosa del que hagués
estat, perquè també es celebrava el
Campionat Autonòmic de Marathó -
Veterans.

Es probable que si no es muda
de plantejament, de cada any siguin
menys els atletes de les les que

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

SE NECESITA AYUDANTE para re-
parto con camiones.
Informes, Tel. 582048, Sr. VillaIon-
ga (noches).

hi participin. Des d'aquestes planes
volem deixar patent el nostre des-
content, al veure que l'Ajuntament
de Mallorca que millor podria orga-
nitzar una prova que vertaderament
fos internacional, ho capgira i ho
converteix amb una prova quasi ex-
clusiva per a extrangers.

Campionat «Challenger de
Malforca de campo a
través»

Aquest campionat esta integrat
per un total de sis proves classifica-
tbries, de les quals ja se n'han ce-
lebrades tres i de les que tot seguit
relacionam eis resultats.
PRIMERA PROVA
«CHALLENGER»

I CROSS «SAN FERNANDO»
PALMA

Es va dur a terme el passat dia
12 de novembre.

Per a les categories Seniors i Pro-
meses es va establir la distància de
8.755 metres.

En aquesta, fou el guanyador el
jove felanitxer n'Antoni Peña, amb
un temps de 28 m. 53 s.

Altres felanitxers participants en
aquesta cursa foren els següents:

En el Iliac núm. 33: Victorià Mar-
tinez, temps: 35'07".

En el lloc núm. 40: Joan Huguel
Fiol, temps: 37'49".

Abdós del Club d'Atletisme Opel
Felanitx.

Per a la categoria de veterans es
va fixar la distància de 5.291 m. El
guanyador, fou En Jesús Rodriguez
del Club Olimpo - Inca, amb un
temps de 19 m. 44 s.

En segon Roc es classificà En Se-
bastià Adrover, del C.A. Opel-Fela-
nitx, fent un temps de 19 m. 55 s.
SEGONA PROVA
«CHALLENGER»

FORO DE MALLORCA - INCA
En aquesta segona prova es recor-

regueren 8.900 m. i el guanyador fou
el felanitxxer N'Antoni Peña que va
invertir 29 m. i 26 s.

Pel que fa als altres atletes fela-
nitxers les classificacions foren les
següents:
Lloc	 Atleta 	 Temps
45 Miguel Nadal Buades 	 34'42"

Club Opel-Felanitx
46 Franc. Algaba Marquefio 34'43"

Club Opel-Felanitx
58 Victorià Marti. Requena 35'42"

Club Opel-Felanitx
61 Marti Antich Nicolau 	 41'10"

Club Opel-Felanitx
En la mateixa distància pert, en la

categoria de Veterans, el primer
classificat fou en Jesús Rodriguez
del Club Olimpo - Inca, amb un
temps de 22'40" i en segon Hoc el
felanitxer Sebastià Adrover, del
Club Opel-Felanitx, amb un temps
de 23'03".
TERCERA PROVA
«CHALLENGER»
IV CROSS TERRA, MAR I PINS

SA RAPITA - CAMPOS
El recorregut de 9.000 m. va ser

molt dur ja que quasi tot el temps

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 583 . 141 (tardes)

Lunes y viernes a partir de las 16 h.
(consulta previa cita).

Ili Marathon internacional de Calvià

es corria damunt arena.
El millor temps l'aconseguí altre

volta N'Antoni Peña que arribá al
cap de 29 minuts.

Altres resultats dels corredors fe-
lanitxers són els següents:
Atleta Temps
Francesc Algaba Marquefio 34'15"
Club Opel-Felanitx
Miguel Nadal Buades 35'13"
Club Opel-Felanitx
Victorià Martinez Requena 36'03"
Club Opel-Felanitx
Joan Huguet Fiol 36'58"
Club Opel-Felanitx
Marti Antich Nicolau 41'24"
Club Opel-Felanitx

En la categoria de Veterans va
arribar en primer lloc i després de
22'05", en Jesús Rodriguez, del Club
Olimpo-Inca i en tercer lloc, en Se-
bastia Adrover, del C.A. Opel-Fela-
nitx, amb un temps de 22'50".

Aquest campionat està patrocinat
pel Consell Insular de Mallorca i
organitzat per la Federació Balear
d'Atletisme.

Marathon Nova York 1989
El passat mes de novembre es va

celebrar la popular cursa, amb una
participació de 24.500 atletes de tot
el món i l'acabaren un total de
24.400.

El temps fou molt bo i el recorre-
gut bastant dur, sobre tot els dar-
rers 5 km. degut als forts desni-
vells.

La participació espanyola fou
baixa ja que només hi anat.-en 200
corredors, dels quals 12 eren de Ba-
lears.

L'atleta del Club A. Opel-Felanitx,
en Miguel Nadal Buades va fer el
recorregut de 42'195 km. amb un
temps de 2 hores i 53 minuts, classi-
fkant-se molt be, ja que va arribar
en el lloc 747, millorant la seva pró-
pia marca.

Ha mort
En Nicolau Valls

El passat dia 14, va morir a Ciu-
tat, a la Residência Sanitária de Son
Dureta, on rebia assistència per mor-

d'una trombosi, el nostre ben vol-
gut amic i paisà En Nicolau Valls
i Picó, que comptava aleshores 65
anys.

Amb aquesta mort desapareix una
de les persones més significatives de
l'àmbit esportiu felanitxer dels dar-
rers trenta anys, ja que des de la
seva condició d'entusiasta i protec-
tor del deport, el seu valiment fou
tan gran i decissiu en alguns mo-
ments, que es pot assegurar que
moltes de les pàgines més brillants
de la història recent de l'esport lo-
cal no s'haurien escrites sense la
seva intervenció. Des del bàsquet al
futbol, passant pel ciclisme, En Ni-
colau Valls es va abocar noblement
i generosa en nombroses empreses
esportives.

Amb gran sentiment, des d'aques-
tes planes, que tantes vegades foren
testimoni de la seva executòria per-
sonal, ens acomiadam de Nicolau
Valls. El seu record romandrà per
sempre entre nosaltres.

Que descansi en pau Nicolau Valls
i rebin els seus familiars el nostre
més sentit condo].




