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La festa de Sant Antoni Ia rodellaA Cas Concos
Avui dissabte, se celebrara la fes-

ta de Sant Antoni a Cas Concos.
A les 20 h. hi haura missa solem-

ne a la parròquia, a la qual es can-
taran per primera vegada els «Goigs
a Sant Antoni», lletra de Joan Mai-
mó i música d'Andreu Bennasar.

A les 21 h. gran fogueró, on tot-
horn podrà torrar. Hi haura pa, Han-
gonissa, panxeta i sangria de franc
per tots fins que s'acabi.

A continuació ball de pagès, ani-
mat pels grups «Així balla Mana-
cor» i Joves de S'Alqueria Blanca.

Demà diumenge, a les 10'30 h.
missa i a les 11 BENEMES amb els
següents premis per a les carrosses:

lr. 	 10.000 ptes.
2n. 	 8.000 »
3r. 	 6.000 	 »
4t. 	 4.000 	 »
56. 	 3.000
6è. 	 2.000

Organitza la festa l'Associació de
Veïns del Cavaller sota el patrocini
de l'Ajuntament de Felanitx.

- Al Carritxó
Al Carritxó, la festa de Sant Anto-

ni se celebra el mateix dia del Sant,
o sia que tindrà lloc dimecres dia
17.

Perga el vespre abans, a les 20 h.
hi haurà missa concelebrada amb
homilia a carme de Mn. Teodor
Suau, Rector del Seminari. Durant
la missa cantara el Cor de S'Horta.
A les 9'30 s'encendrà un fogueró.
Hi haura torrada, i sangria de franc
fins que s'acabi. Se rifara una por-
cella i ensaïmades. Durant el fogue-
ró hi haura ball de bot animat per
S'Estol d'Es Picot.

Dimecres dia 17, a les 3,30 del
capvespre, BENEMES.

S'han establert els premis se-
güents:

lr.	 17.000 ptes.
2n.	 13.000 »
3r. 	 11.000 	 >>

4t.	 6.000 	 >>

56.	 5.000 »

6è. 	 4.000
7.	 3.000
Patrocina aquestes festes, l'Ajun-

tament de Felanitx, el Consell Insu-
lar de Mallorca i l'Associació de
Veins d'Es Carritxó.

A Felanitx
Les beneïdes de Sant Antoni se

Icelebraran a Felanitx el proper diu-
menge dia 21 un any més, cuida-
ra de la seva ;organització la troada
de l'Amor Diví.

El dissabte, a les 8 del vespre hi
haura missa votiva del Sant a la
parròquia i després, a la plaça de Sa
Font s'encendrà el fogueró. Per gen-
tilesa de «la Caixa», un grup mu-
sical animara el ball. Hi haura san-
gria gratuitament fins que s'acabi i
el pa i porquim per torrar cada ú
dura el seu.

El sendema les beneïdes comen-
çaran a les 3,30 del capvespre. Mitja
hora abans els participants es con-
centraran a la plaça de les Palme-
res, davant Can Felia, on podran
fer la inscripció, per a la qual cosa
el responsable haurà d'anar provist
del carnet d'identitat.

S'han establert els següents pre-
mis:
CARROSSES

lr.	 16.000 ptes.
2n. 	 10.000 »
3r. 	 8.000	 »
4t. 	 7.000	 »
56. 	 6.500 	 »

6è. 	 6.000 »
76. 	 5.500	 »

CENTRES D'ENSENYAMENT
O ENTITATS JUVENILS

Ir. 	15.000 ptes.
2n. 	 13.000
3r. 	 12.000
4t. 	 10.000
56. 	 8.000
6. 7.000
7. 6.000

ANIMALS SOLS
lr.	 6.000 ptes.
2n.	 5.000
3r.	 4.000
4t.	 3.000
5ê.	 2.000
66. 	 1.500
76.	 1.000
El tradicional obsequi als nins i

nines participants serà a càrrec en-
guany de l'Hiper Felanitx.

Mentre el Jurat deliberarà, a la
mateixa plaça, actuaran els alumnes
de l'escola de ball Sant Alfons i l'es-
cola de ball de Felanitx. L'entrega
de premis es farà un cop acabada
l'actuació dels grups de danses.

La Comissió organitzadora convi-
da molt cordialment a tots els fela-
nitxers a participar en aquesta fes-
ta tan popular.

Patrocina la festa l'Ajuntament de
Felanitx.

Les testes locals
Fa uns dies va quedar fixat el ca-

lendari de les festes locals. La re-
lació que ens ha facilitat l'Ajunta-
ment ès com segueix:

A FELANITX: Dia 20 de juliol,
Santa Margalida.

L'any nou i l'Ajuntament. I
Havent entrat, a la fi, dins la sos-

pirada i esperada dècada dels 90,
que a escala mundial se presenta
tan plena d'interrogants i, segons
com, tan esperançadora, nosaltres
voldríem demanar-nos quines pers-
pectives ens ofereix, a escala local,
i de manera més precisa, en relació
a la política municipal.

Nosaltres no pretenem estendre
la mirada al llarg de tota la clèca-
da, per no perdre'ns en cabales i
profecies insegures que no menen
enlloc. Intentarem, doncs, concen-
trar-nos, en un futur més immediat,
ès a dir, en el temps que li resta de
govern a l'actual consistori. Perquè
el fet ès que, amb l'any nou, hi hau-
rà alguns canvis en la composició
de l'Ajuntament, que podrien donar
lloc a modificacions de la política
del Grup Popular.

Hem dit «podrien» perquè no ne-
cessàriament s'han de produir
aquests canvis, tot i que, a la vista
de la calamitosa situació actual, se-
ria bo que l'Ajuntament se plante-
jas molt seriosament la possibilitat
de donar un cop de timó d'una cer-
ta contundência.

La designeció del senyor Pere Bat-
le com a Jutge de Pau donara pas
a la senyora Maria Binimelis Amen-
gual, que sengons sembla resideix a
S'Horta, i que passara a ser la nova
regidora de la Corporació. Aquest
canvi no fa preveure variacions per-
què si ha de continuar dins la línia
del seu predescessor, el seu paper
se limitarà a una actitud passiva,

Sa Rua 1990
Ja començam a tenir informació

sobre la RUA 1990, de l'organització
de la qual cuidarà una vegada més
Ia Protectora, amb el patrocini de
l'Ajuntament.

Tindrà Hoc el dissabte dia 24 de
febrer amb una dotació de 500.000
ptes. en premis i la jornada es clou
rà amb un ball de carnaval al local
de l'antic escorxador -que s'obrirà

Dia 28 d'agost, Sant Agustí.
A PORTOCOLOM: Dia 16 de ju-

liol, la Mare de Déu del Carme.
Dia 28 d'agost, Sant 'Agustí.
A S'HORTA: Dia 4 de juny, di-

lluns de Pasqua de Cinquagesma.
Dia 28 d'agost, Sant Agustí.
A CAS CONCOS: Dia 28 d'agost.
Dia 10 de setembre, Sant Nicolau.

d'acceptació sense reserves de les
orientacions del seu grup. El fet que
aquesta senyora pertanyés a la llista
de l'extingit PDP no permet pensar
que assumesca un protagonisme es-
pecial, a part que com sabem, la
Ilista del PDP sempre conservara la
marca de cosa afegida.

Aix?) se va veure clar amb l'elecció
del jutge de pau. Que el senyor Pe-
re Batle no era el candidat del Par-
tit Popular és cosa sabuda. El PP, i
ès ben lògic que sia així, no li po-
dia perdonar la seva obstinada afi-
ció a la transhumància. Recordem
que, a les primeres eleccions, En Pe-
re Batle se va presentar amb la UCD
enfron de la 'lista d'AP, que encap-
çalava En Miguel Juan (a) Marina.
A les segones, va esser el primer
candidat d'AP; a les terceres ja s'ha-
via embarcat en la llista del PDP, i
recentment havia passat a integrar-
se en una majoria que, amb les si-
gles del PP, comanda a la Sala.

Quan els grups de l'oposició feren
Ia proposta de cercar un jutge de
pau que no militas a cap partit, el
Grup Popular se va negar a un con-
sens i ara en lloc d'un jutge que no
fos de cap partit, els' n'ha sortit un
que ho ès de tots, sense merèixer la
confiança de cap. Vostès possible-
ment es demanin com ès possible
que la major part dels homes del
PP votassin un candidat que ells no
havien triat, deixant de banda l'as-
pirant que creien era el més conve-
nient a la seva política. Hi ha certa-
ment una explicació, però la deixa-
rem per una altra ocasió. •

Pirotècnic'

per primera vegada després de la se-
va restauració- al llarg del qual
s'entregaran els guardons. '

La desfilada començarà 'a leS'4. c,e
l'horabaixa i les comparses 0: 4irr -
ses participants podran
els bons serveis d'una xarang#Cde la
qual l'Ajuntament en pagartOri m
tat. De moment el nósfre'ljunt
ment en té cinc de"Ciiiitridades.

El dia abans, 0end.r0;* celr-
brarà SA RUETA,;tWaab en 1
Parc amb un festi',41.,rer a440st f
tival sembla que S'lia contractat 1
grup «Granots truiosos».. ,

Es convidaran totes les eScol s
del -ternie i l'empresa, Autocars', G i-
mdlt 'coHaborara am el trot*,  des
allots dels cea-treA .for@i'S...340, v141-
guin assistir-EL

El dimarts dia 27, darrer dia, ie
farà l'enterrament de la sárdin,a. , a
Cas Concos.
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Set manari dat.4ressos locals

5ficAct(ow
PREU DE SUBSCRIPCIO

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

SANTORAL

Diu. 14 St. Fèlix de Nola
Dill. 15 St. Remigi
Dim. 16 St. Honorat
Dim. 17 St. Antoni Abat
Dij. 18 Sta. Prisca
Div. 19 St. Canut
Dis. 20 Sh. Sebastià

LLUNA
Quart minvant dia 18

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

Palma - Felanitx des de l'esta-
66: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13,15,45 i 19,30
h. Diumenges I festius, a les
9,30, 15,45 i 20,30 h.

Palma - Felanitx des de la ca-
feteria Alcalá: Dies feiners, a
les 12,30 i 19 h. Diumenges i
festius, a les 20,30 h.

Felanitx-Portocolom: Dies fei-
ners, a les 7, 1415 i 17 h. Diu-
menges i festius, a les 9, 1230 i
17 h.

Portecolo,m-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 773, 14'45 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 1 diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN
Dissabte
D iumenge:
Dilluns:
Din:tarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

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

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines 1 Polida
580051, 580080 1 580365
Sólo urgencias 582200
Funeritría Felanitx

580448-581144
Ambulltncies

581715 - 580051 - 580080
Serve! mèdic d'urgències 580254
Guàrdia Civil	 580090
Bombers	 581717
Servei de Grua, Tel. 581145

(

4Pfell3)
ESTETICA I saw TAULES DE GIMNASTICA

PASSIVA (TONNING TABLES)

SOLARIUM U.V.A.

HIDROMASSATGE

ESTETICA CORPORAL I FACIAL

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

va morir a Palma, dia 9 de gener de 1990, a Pedat de 80 anys,
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Aposteilica

Al eel ski
Els seus fills Mateu, M. Magdalena i Pepita; fills politics Francisca, Antoni i Santiago; nets,

Emilia, Joan, Miguel i Gela; germanes Magdalena, Maria i Margalida; germans politics, nebots,
eosins i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva anima a Den.

2
	anIr•

FELANITX   

Ajuntament
de Falanitx

ANUNCIOS
REDUCCION ARBITRIO
RECOGIDA BASURAS

Se recuerda al vecindario, que la
tarifa relativa a viviendas particula-
res en Felanitx, litoral, S'Horta y
Cas Concos, gozarán de una reduc-
ción del 50 % de la misma, siempre
y cuando se demuestre que en la
misma sólo habitan personas jubi-
ladas, que disponen de una sola vi-
vienda y que la renta total percibida
por el conjunto de personas que
convivan en dicho domicilio no ex-
ceda de 41.667 pesetas mensuales.

El plazo para presentar la justifi-
cación que da derecho a la reduc-
ción de la tasa finalizará el 31 de
marzo de 1990.

El Alcalde,
Cosme Oliver Monserrat

CAMPAÑA DESRATIZACION

A partir del día 15 del presente
mes de enero cuantas personas ten-
gan problemas de desratización en
sus fincas rústicas, podrán obtener
gratuitamente el producto adecuado
personándose en la Casa Consisto-
rial, Negociado de información, en
horas y días de oficina.

Felanitx, a 5 de enero de 1990.
El Delegado Mpal. de Sanidad,

Gabriel Mora Vaguer

Hasta el próximo día 18 de Enero
será tiempo hábil para la presenta-
ción de Plicas optando al siguiente
concurso:

— Adquisición de terrenos para
Ia ubicación de un futuro Polígono
Industrial.

El expediente se halla de mani-
fiesto en las oficinas de Secretaría.
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los posibles interesa-
dos.

Felanitx, a 22 de Diciembre de
1989.

El Alcalde,
Cosme Oliver Monserrat

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

COMISSIÓ DE GOVERN
DE DIA 4-12-89

S'aprova la facturació per saneja-
ment de vivendes a Portocolom (me-
sos de desembre 88 a agost 89) per
un import de 578.396 ptes., i a Ho-
teles de Porto-Colom, per un im-
port dc 1.375.584 ptes.

S'acorda ampliar el termini per
presentar ofertes per adquirir mo-
biliari pel Hoc de primers auxilis de
Ia Creu Roja.

S'acordà contractar amb Eléctri-
cas Vicens, S.A„ la installació de fo-
cus a la Casa de Cultura i el Guru-
gú per un import de 1.346.447 ptes.

S'acorda adquirir de l'Ajuntament
d'Alcúclia una memòria Ram i un
multiplexor de 8 línies per l'ordina-
dor, pels preus de 438.590 i 296.500
ptes.

S'aprova la certificació núm. 4 de
les obres de restauració dc l'antic
escorxador per un import de 3 mi-
lions de ptes. i la núm. 2 de l'obra
del lloc de primers auxilis de la
Creu Roja, per 4 milions de ptes.

Se concedí llicència per a la cons-
trucció de vivenda rústica a Mique-
la Borcloy Barceló (polígon 27 par-
cella 562) amb una taxa de 350.747
ptes. i a Margalida i Antònia Mas
Martorell (polígon 27 parcella 507
B) amb una taxa de 116.320 ptes.

Se concedí llicència a Eduardo
Gómez Sanchez i altra per a obres
de demolició a la plaça Constitució,
cantonada Badaluc, amb una taxa
de 14.134 ptes.

Obres menors: A Bartomeu Mas
Barceló, Juan Josè Martinez Mes-
quida, Cristòfol Picó Soler, Andreu
Gomila Piza i Antònia Sansú Obra-
dor.

En tràmit d'urgència es dona co-
neixemcn t d'escrit del Conseller
d'Economia i Hisenda, en el qtie
sollicita el parer entorn als criteris
de distribució i recomanació de
prioritats.

Quant a prioritats, la Comissió
manifesta que entén que donat l'es-
tat precari dels agricultors, amb
l'agreujament per les pèrdues oca-
sionades per les rivades, s'haurien
de subvencionar al 100 % les pèr-
dues ,a nies dc promocionar-se la
supervivència del ram amb incen-
tius adeqiiats per a la joventut per
tal de que no abandoni, com ho ve
fent, l'agricultura. La Comissió acor-
dd traslladar aquest acord a dita
Conselleria.

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

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

CLASES DE A LEMAN a todos los
niveles y español para extranjeros
C. Proissos, 4 de 5 a 9 noche.
(Tel. 58115(1)

Miguel. Oliver Capó
(Funcionari Jubilat de Telègrafs) 1



Agraiment
La familia Adrover-Verd, da-

vant les nombroscs manifesta-
cions de condol rebudes amb
motiu de la mort de Francisca
Verd Andreu i en la impossibi-
litat de correspondre-les a to-
tes personalment, ho vol fer
per mitja d'aquesta nota.

A tots, moltes gracies.

més ofotut» és que ha canviat per
mal.

Els fantasmes són «coionuts»; la
seva fantasia els hi fa possible lo
que ells volen. Un d'ells de dins un
sarró treu una botella de vi, una
botella de \ i bo.

Bones glopadas de vi en dejít i
bones rialles men!restant els hi co-
merit lo que ha passat durant tot el
temps del seu repús.

Els meus, ara si, amics, comengen
a agafar color i un d'ells diu:

—Que és alio que te com un pa-
raigua damunt el terrat?

—Aquell d'alla?, li indico.
—Si, ALLO.
—Allò, es l'hotel El Corso. Diuen

que no l'obriran mai més, perque
hi ha hagut un desastre. Si això és
veritat, pocket' anar a «viurc»
per-6, vos he de dir, que potser que
ho tirin a baix; i si l'obrissin una al-
tra vegada, mirau si vos volen do-
nar feina d'abocador, ja que aixir,
de beure és lo vostre.

Lo que es la vida. Adéu i bona
sort.

Els fantasmes s'encaminaren cap
allà. Ells hi volien anar per mar,
per-6 tanta merda els hi va fer reco-
gitar.

SORTEIG d'un carretó de batre
pel qui sàpiga on anirem a banyar-
nos aquest proper estiu.

Antoni Joan i Albons

SE ALQUILA LOCAL CENTRIC° y
vivienda en inicios calle Jail* I.
Informes, Tel. 237370 (noches)

JOSE SIRER, S. A. PRECISA: DE-
PENDIENTAS para Cala d'Qr y
Porto-Colom. Se valorarán ¿ono -
cimientos dc ingles.
Informes: C/. Hurts, 8 (de 9.a 10
noche).

•••■■■•••■•••

""1"11SAMU,s.t.
—FELANITX. C. Petal. 81
—FELANITX. Pça. Constit.9
—PORT-COLONI. Lepanto, 5

— COMEDORES
— DORMITORIOS
— MUEBLES COCINA
— MUEBLES TERRAZA
— CORTINAS, ETC.

TELEFONOS
580427 - 581801 - 575394

AUTOS MARTORELL, S. A.
CADA DIA MEJOR.

Cada día crecemos y mejoramos.
Siempre pensando en usted y en darle el mejor servicio.

Venga y disfrute de nuestras instalaciones.
Exposición, talleres y recambios en un solo Centro.

Los profesionales máscualificados, trabajando para usted.
Y un servicio post-venta de excepción.

Acérquese, le estamos esperando.

all II
Concesionario Oficial:

AUTOS MARTORELL, S. A.
Carrer del Socors 1 6. Tel. 58 13 48. Felanitx.

FELANITX

c(Prebe covent»
«Formes ateranyinades» amb cara

de son, caminant per la carretera
ele s'Arenal. Jo no se, si encara, la
duc aferrada o no, ahir vespre ha-
gut un poc de maror, pet -6 així corn
ens anem acostant, veig que no es
cap engany del meu subconscient.
Barbes i cabells llargs polsosos, pell
blanca semblant a manca de sang,
robes destrossades pel jas del
temps, sabates tercermundistes que
amb la boca oberta i les seves me-
talliques dents ho diuen tot, i una
bandera republicana.

Elk són transparents, ells sún els
Fantasmes del passat.

—Perdonau jove, em diu un d'ells,
on hi ha un altre niu d'ametrallado-
res que no sigui aquell d'allà, que
es el nostre?

Em giro cap on ell apunta i veig
un anunci On Ili ha escrit: «Unicos
chalets adosados, dormit., terrai.,
aparcan., y jardín privado con acce-
so al mar.», i devora de la mar una
caseta de blocs amb una formigo-
nem que fan companyia al niu ciels
fantasmes.

—136, el més proper es el niu de
s'Algar i

—NO, NO, contesta cridant (es fa
un silenci i tot seguit continua client
amb més calma). Els nostres com-
panys de s'Algar estan preparant les
seves teranyines per fugir; alla, tarn-

volcn fer no se que. Lo que yo-
lent Lti LIII niu per descansar lo que
ens queda de «fantasia», lo que vo-
lem e descansar en 1x10; alla, al
nostre niu, tot es renou i cmpen-
t es.

Amoïnat per no saber com els pue
ajudar, anern a seure a les imagina-
ries cadires i taules de l'inexistent
bar Coca del temps passat.

—La nostra area d'encantainent
és aquí, al Port; no podem sortir.

—Quan hem despertat no sabíem
realment si aquest Port era un al-
Ire món, tot ha canviat molt i lo

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

INFORMES: TEL. 55 51 72 (Horario comercial)



cine princip
Viernes 12 sábado 13, 9 noche y domingo 14 desde las 3

meses de grandes éxitos en Palma avalan esta gran película
como uno de los éxitos del año

Calma total y Bajarse al moro
Viernes 19, sábado 20, 9 noche y domingo 21 desde las 3

Dos grandes estrenos, actualmente en Palma, llegan
a nuestra pantalla

Los Dioses están locos

FELANITX

Ha pres possessori el nou sergent
de la Policia Local

Dics patiSa IS VII prendre possesso-
ri del carrec de Sergent en Cap de la
Policia Local --ara es dirA així en
comptes k Policia Municipal—, el
nosIre pai si Miguel Céspedes Capó,
que procedeix dc ki pulicia de Ciu-
kit. Coin olicials hi hail accedil Ho-
rein Tortilla —fins ara cap d'aquest
cos - i el felaniker Nliqucl Soler,
tambe procedent de la policia pai-
in essa n a.

El professor Miralles parlà sobre
un Ilibre de cuina

Dimecres de la setmana passada,
a la Casa de Cultura, el professor
Joan Miralles, feu una xerrada en-
torn al llibre «Receptari de cuina
del segle XVIII, de l'edició del qual
n'ha tengut cura juntament amb
Francesca Cantallops.

Es tracta d'un receptari recollit
per Fr. Jaume Marti i Oliver, agus-
tí que visqué en el segle XVIII i
que morí precisament al convent de
Sant Agustí de Felanitx l'any 1788.

En aquest 'Libre es fa un estudi,
des del punt de vista histõrico-etno-
grAfic i filològic-lingüístic, de les re-
ceptes recopilades per Fr. Marti.

Un públic ben nombrós escoltà
l'explicació del Sr. Miralles i des-
prés, al restaurant de Can Bono,
assaborí un sopar elaborat d'acord
amb unes receptes d'aquest llibre.

TVF arribara a la zona de !levant
Si les previsions no fallen, el pro-

per dimarts dia 23, Televisió Fela-
nitxera començarà a emetre a tra-
vés del nou repetidor de Sant Sal-
vador (banda d'UliF, canal 40) per
tal d'arribar a tota la zona de lle-
vant que fins ara no rebia les seves
emissions.

TVF inaugurarà, amb la retras-
missió de les festes de Sant Antoni,
Ia seva nova Area de recepció: Por-
tocolom, S'Horta, Cas Concos, Cala
Murada...

Concerts
Dos concerts corals se celebraren

Ia setmana passada. El dijous, a
Sant Alfons, el grup «Arts An-

tigua» de Manacor, dedica la vet-
llada a dos compositors, el mallor-
quí i contemporani P. Antoni Mar-
torell, del qual ens oferí tres peces,
i l'italià Claudi Monteverdi (1567-
1643), autor d'un valuós repertori de
música religiosa. Així, doncs ,la vet-
llada fou dedicada íntegrament a
música sacra.

Aquest grup que dirigeix el jove
Martí Saez, de progenie felanitxera,
porta poc flies de dos anys d'exis-
tència i ha assolit un nivell d'ajust
i qualitat de veus sorprenents. In-
tegrat per uns desset cantaires,
abraça tot l'espectre vocal amb els
elements precisos, per be que molt
seleccionats. Fou un vertader plaer
aquest concert que, per cert, creim
que es el segon que dóna aquest cor
a Felanitx.

El dia dels Reis horabaixa, fou la
Coral de Felanitx qui oferí el tradi-
cional concert nadalenc. Aquesta ve-
gada, a la capella de les Germanes
de la Caritat. En primer lloc iHus-
trA musicalment la missa amb com-
posicions de Bach, Télemann i Lloyd
i després oferí una corona de nada-
les dels compositors Haendel, Prae-
torius, Geoffray, Heim, Perret, Mon-
biela i el felanitxer P. Francesc An-
dreu.

Dirigí Jaume Estelrich i acompa-
nyà a l'orgue En Mateu Oliver.

«Ramaders Agrupats», candidats
al concurs «El agricultor del año»

Amb satisfacció rebem la notícia
de que la Societat Agrària de Trans-
formació «Ramaders Agrupats»,
ha estat elegida pel Conseil Agrari
de la Conselleria d'Agricultura i
Pesca del Govern Balears, com a re-
presentant per Balears (juntament
amb altres tres entitats o persones
del ram) al concurs «El agricultor
del ario», que se celebrarà a Sara-
gossa amb motiu de la Fira Inter-
nacional de Maquinaria Agricola.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
CONFERËNC1A.—Dilluns dia 15,
les 5 del capvespre, conferència,

a càrrec del Prof. Bartomeu Font i
Obrador, preparatòria de l'excursió
de dia 18. Acabada la conferência
es faran les inscripcions per a Pes-
mentada excursió.

EXCURSIÓ.—Dijous dia 18, visi-
ta a les poblacions d'Algaida, Sence-
lles, Sineu, Sant Joan (dinar a Can
Tronca) i Petra.

La sortida serà a les 9 del mati.
Preu per a socis, 1.100 ptcs. Places
limitades.

TEATRE.—Dissabte dia 20, el
grup de teatre de la Llar, represen-
tarà l'obra «Un partit de no deixar»,
a la Llar «Reina Sofia» de Palma.

Nou centre d'estètica i salut
Dijous de la setmana passada

quedà inaugurat el centre d'estètica
i salut «Rosella», que dirigeix el
nostre paisà en Jaume Vicens Mon-
serrat.

La nova installació està ubicada
al número 5 del carrer Pere d'Al-
cAntara Penya i disposa d'una mo-
derníssima dotació de taules de
gimnàstica passiva, hidromassatge i
solarium. Gairebé tot enfocat a l'es-
tètica corporal, així com a manteni-
ment, correcció i tonificació.

Capella Teatina
MISSA SUFRAGI

Demà diumenge, a les 7 del cap-
vespre, a l'esglesia de Sant Alfons,
se celebrara una missa en sufragi
de Bartomeu Mestre BennAsar,
mort el passat dia 30 de desembre,
familiar d'un membre de la Cape-
lla. Al final de l'Eucaristia la Cape-
lla cantarà el «Liberame Domine»
del P. Capó.

Club Altura
Per demà dia 14 hem organitzat

una excursió a Sa Gubia de Bunyo-
la. Es una caminada bona de fer i
trenscorr per uns paratges molt her-
mosos. Als qui venguin se'ls repar-
tirà el programa d'activitats del
primer semestre de 1990.

La sortida serà, com sempre, de la
plaça d'Espanya, a les 8 del mati.

Per a més informació, Tel. 580589.

Adoració Nocturna
Dijous dia 18, a les 9 del vespre,

en el Convent de Sant Agustí, hi
haurà vigília d'Adoració Nocturna.

Sorteig «Paga extra» de
«Sa Nostra»

En el darrer sorteig «Paga extra»
de la Caixa de Balears, va ser pre-
miat amb 25.000 ptes.., Francesc Su-
frier Fiol, de la 5." Volta, número 36
(Es Carritxó).

Secció Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL
CURSET PREMATRIMONIAL

Els dies 26 i 29 de gener i 2 i 6
de febrer, aquesta parròquia oferirà
tin curset de preparació per ague-
lies parelles que pensin contreure
matrimoni canònic dins els propers
mesos.

Les parelles interessades en parti-
cipar-hi poden passar per la Recto-
ria, on sels informarà.

ESGLËSIA DE ST. ALFONS
FESTA DE ST. JOSEP M.' TOMAS!

Avui dissabte, a tes 7 del capves-
pre, Eucaristia solemne amb homi-
lia.

Els pares Teatins conviden tots
els fidels a aquesta festa.

vida social
PETICIÓ

Per D. Antoni Llull Barceló i pel
seu fill Antoni, tou demanada per
casar a D. Francesc Forteza i D.a Ma-
ria Monserrat, la seva filla Apollb-
nia.

La boda se celebrarà el proper
mes de maig.

NECROLÓGICA
Dimarts passat descansa en la

pau de Déu a Ciutat, a l'edat de 80
anys, havent rebut els sagraments,
D. Miguel Oliver Capó. D.e.p.

Enviam el nostre condol a la seva
família i d'una manera especial als
seus fills D. Mateu, D. a M.a Magda-
lena i D.» Pepita.

informació

:Venta últimosipisos en Felanitx
Directamente del promotor

TRES 0 CUATRO HABITACIONES
DESDE 6.750.000 PTAS.
APARCAMIENTO PROPIO
BUENA SITUACION
FACILIDADES DE PAGO

— ENTREGA DE LLAVES INMEDIATA

C. NOFRE FERRANDELL, 23
Horas de visita: De 17 a 19 h. todos los

días. Tel. 582033 Simbat el Rey de los Mares



Curs Sti.nlia
Un any més i quan ja en cluirn en-

flints més de trenta, altra volta po-
sam fil a l'agulla.

Creim que el programa que s'ha
elaborat per enguany és prou encer-
tat quan de fet dins l'Església pa-
reix que es camina cap a la poten-
ciació del laic i a reconèixer el seu
paper dins les comunitats i les tas-
ques eclesials. També a la darrera
Assemblea Diocesana, closa fa poc,
es va tractar del laic, per això creim
que el temani que s'ofereix esta ple-
nament d'actualitat. Sota el títol de
ELS SEGLARS i L'ESGLË.SIA DEL
1990, i la direcció del P. Antoni Oli-
ver, aquests seran els temes a trac-
tar:

l.—Un -gran desafiament: El cris-
tianisme davant el tercer mileni.

2.—Uni gran passa: De l'espiri-
tualitat clerical a una espiritualitat
laical o secular. Una venturosa his-
tèria de l'espiritualitat.

3.—Una gran imaginació: Des de
les pritctiques cap al món interior:
des de obrar fins a ser.

4.—Els textos del Concili Vat. II
—ara fa més de vint-i-cinc anys—:
Const. • I411101 gentium, cap II: El
poble de Dézt. El & 14: Els feels.
El cap. IV Sz 35: Els laics: Llur tes-
timoni de vida; & 36: En les es-
tructures humanes. El cap. V: De la
universal vocació a la santetat.

5.—El decret Apostolicam actuosi-
talent: Cap. I: L'Apostolat. Cap. II,
els fins: L'Orde temporal; La fami-
lia; .el món de l'acció i de la políti-
ca; La formació permanent.

6.—Una visió i un programa de la
Christifideles laici i de la Sollicittt-
do rei socialis.

7.—La dona dins el món i dins
l'Església. La Mulieris dignitatem.
La dona i els ministeris en la jerar-
quia.

Les classes es tindran al saló de
St. Alfons, a les 21'30 els dijous, co-
mençant el 25 de gener fins a la set-
mana santa. Es tenen previstes in-
tervencions d'altres professors i de
qualque seglar que ja anunciarem
oportunament.

Hi sou tots convidats.
Un Alumne

CANVIARIA XA LET a Portocolom
per foravila aiiih casa.
Inf.: 'I'd. 57:i85:3 (els vespres).

VENDO ESTANTERIAS DE CO-
MERCIO modernas, regulables,
máxima calidad.
In f.: Tel. 580748

TENGO PISO PARA ALQUILAR, en
C/. Major, 33.
Informes C/. Juevert, 61, Teléfo-
nos 580283 y 576039

CHICA BUSCA TRABAJO, como de-
pendienta.
Informes, Tel. 582319

VEND() SOLAR 200 m2. aprox. con
nhis de 11 tn. de fachada, en C.
Son Pinar. .2.500.000 ptas.
Informes: Tel. 580840

.1•■■■ 	

POLICLINICA LLEVANT
VIA ARNESTO MESTRE, 36

Tel. 58 22 33
ANALISIS CLINICOS Dr. Ladaria, J. Llaneras
CARDIOLOGIA Dr. S. Coll
CHEQUEOS
DENTISTA Dr. R. Lizana
DERMATOLOGIA Dr. J. Escalas
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Dr. Gil
OFTALMOLOGIA Dra. I. Aibar
OTORRINOLARINGOLOGIA Dr. M. Real
PEDIATRIA
PSIQUIATRIA Dra. M. Mas
RADIOLOGIA
REHABILITACION L. Montoya
TRAUMATOLOGIA Dr. J. Canet, Dr. S. Manresa
RECONOCIMIENTOS CARNET Y ARMAS
UROLOGIA Dr. F. Tellols
GIMNASIA PRENATAL Y POSTNATAL Com. C. Cerdá
OBESIDAD DIETETICA ESTETICA

FELANITX

Voiern arribar...03 Portocolem
ELS REIS

Un any mes, per alegria de grans
i petits, han arribat els Reis Màgics

Portocolom, molt ben dirigits per
la peonera d'aquesta festa Na Fran-
cisca Aina Barceló.

Esperem que tots estigueu con-
tents, al temps que agraim la colla-
boració de comerciants i simpatit-
zants. Excusau que no donem noms,
pet-6 són tants que ens sabria greu
d'oblidar-nos de qualcún.

Fins l'any que ve.
Quedau tots convidats al Fogueró

de Sant Antoni, avui dissabte dia
13, a les 20 h. a la plaça de Cas Cor-
so.

FOGUERÓ DE SANT ANTONI
Hoy sábado día 13, organizado

por la Comisión de Fiestas bajo el
patrocinio del Ayuntamiento de Fe-
lanitx y los establecimientos Brisas,
Plaza, Ricks y Ribera y la colabora-
ción de Toni del Mesón 016 y Aglo-
merados Felanitx, tendra, lugar a
partir de las 20 h., en la plaza de
Cas Corso el «Fogueró de Sant An-
toni». Sera amenizado por «Show
Salvador».

A las 24 h. tendrá lugar una Gran
Cucaña.

Os esperamos a todos.
Si cl tiempo fuera lluvioso, se

aplazaría para el sábado siguiente.

RECTIFICACIO
Hem de rectificar una informació

que donarem la setmana passada
entorn al procés de designació del
Jutgc de Pau, tota vegada que fou
errònia. Entre els aspirants nome-
narem la persona de Nicolau Oliver
Garau, el qual no era candidat i per
altra banda deixarem d'esmentar a
Joan Rosselló Oliver, que si figura-
va entre els candidats a aquest car-
rec.

Valga la rectificació.

(l'e de 1(1 prig. 8)
en vol, tirar monedes als judes que
ens venen i assenyalar amb el dit,
pels carrers, als genocides. També
és comunicació gestual l'exposició
que a aquesta mateixa Sala de Cul-
tura han fet un grapat de creatius,
arrelats en el medi, i preocupats pel
seu cntorn. I ho és també el cartell
que Miguel Barceló ha tengut bo en
oferir per recaptar doblcrets pel
Penyal Roig, collectiu de felanit-
xers que tenen la rara qualitat d'es-
timar el seu poble, i que avui pre-
sentam amb les seves paraules:
PORTO COLOM, PER1LL DE
MORT. I que ningú no pensi que
en Miguel «Cordella» es un nouvin-
gut en la lluita per la defensa de la
Terra. Fa quasi quinze anys pinta-
va «Un arc blau a la platja», recor-
dant els limits marins a Cala Mar-
çal. Poc després, quan un diari d'úl-
tima hora massacrava l'exposició
que en Miguel havia fet juntament
a l'escriptor Josep Alberti, anome-
nada «cadaverina», i abans evident-
ment que el mateix diari cl propo-
sas com a «Siurell de plata», Miguel
Barceló ocupava, en una acció
recta la comunicació gestual,
de Sa Dragonera, avui momentània-
ment salvada. Per no allargar massa
la relació recordarem el cartell que
l'any passat va realitzar en Miguel
en defensa de Sa Canova d'Arta.
Encara que alguns hagin volgut que
Barceló deixas d'esser el pintor fe-
lanitxer de Sa Calatrava i el presen-
tin com un «espanyol universal»,
am la generositat d'avui demostra
que es mantindrà fidel a la terra
dels seus origens. Per això ho paga
agrair-li el gest. Perquè ara ja no
es hora de qüestionar, com a xotets
de cordeta, «Terra o ciment?». Es
el moment de fer que el nostre crit
d'avui vespre, VOLEM ARRIBAR
AL FUTUR, es faci realitat ara ma-
teix. I si sobra ciment que en begui

qui en vulgui, o que es faci una es-
tatua, amb ells dedins, clar, que no-
saltres ja collocarem :al capcurucull
del Far del Port. Que pus mai inés
no hagem de cridar «prou!». No vo-
lem continuar en perill de mort.

Esperem que l'any 1990 superi
amb la realitat els nostres bons de-
sitjos i que no ens vegem obligats
a substituir la comunicació verbal
d'avui vespre per la gestual.

Que així sia per molts d'anys!
Grades!

Bartomeu Mestre qBalutxo»
(30-XII-89)

DIM PER A MATRIMONIS
Un grup de matrimonis de la co-

marca dc migjorn, sota el guiatge
de la Delegació Diocesana de Pasto-
ral Familiar, ha organitzat per demit
diumenge dia 14, una diada per ma-
trimonis al santuari de Consolació
de Santanyí, a la qual es tractarà
el següent teman:
— Què volem per la nostra forma-

ció?
Per l'educació dels fills?

— Què n?ecessitam? Qualcú que ensajudi 

Trobar-nos més vegades?
— Que hem de fer?

La diada començarà a les 10,30
del mati i es preveu que acabi en-
torn a les 3 de Ia tarda.

S'ha de dur pa a taleca per a com-
partir.

Hi haura persones que tendran
cura dels infants.

Es convida a tots els matrimonis
interessats.

VENDO VIDEO - CAMARA SABA
VHS, autofocus, ZOOM x 6. Sen-
sor CCD.
Informes, Tel. 576055

NECESITAMOS MECANICO Y
APRENDIZ.
Informes, Tel. 580331

SE ALQUILA EN PORTO-COLOM,
PISO, dos habitaciones. Para todo
el año. Vista al mar.
Informes, Tel. 580883

4=IIMIEMNIIMMIN

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— Morini Escalibur 501, PM-

AN
— Yamaha 250 S.R., PM-AG
— Honda CBR 750
— Yamaha DT 80
— Velomotores varias marcas

EXPOSICION Y VENTA

Taller

Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 580258
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FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Situación crítica para el C.D.
FELANITX tras perder en casa el
pasado domingo frente al «coco»
C.D. MANACOR. Un encuentro cmo-
cionante, con muchísimos «manaco-
rins» en las gradas, que se pasaron
la fría tarde calentando motores a
base de abuchear al trio arbitral,
hasta que la cosa pasó a mayores.
Dos «hinchas» saltaron al terreno
de juego y el linierman VIVANCOS
no se anduvo con pamplinas e hizo
uso del banderín a modo de espa-
da, total que un espectador llamado
JUAN ALZAMORA, con anteceden-
tes de este tipo, sufrió una brecha
'en la cabeza que necesitó de - siete
puntos de sutura, no doce como
afirma nuestro compañero MAI-
KEL en su crónica, pero ya se sabe
que somos prospensos a exagerar.
Sobre el hecho hay versiones para
todos los gustos, pero nosotros so-
mos de la opinión de que en esta
ocasión la razón asiste al juez de lí-
nea. A raiz de este lamentable' inci-
dente, la labor de los árbitros sufrió
una total transformación en perjui-
cio del equipo local... De todas for-

mas no queremos endulzar la de-
rrota del equip() «felanitxer», que
con nueve negativos tiene el porve-
nir bastante crudo. ¡Ah! y el domin-
go, a CALA D'OR, para intentar sa-
car tajada ante un equipo potente,
que esta realizando una magnífica
campa ria. Los pronósticos no son
nada optimistas, pero... El Colegia-
do  es GIL ORTIZ, uno de
los nuevos de la categoría.

• Por cierto, uno se pregunta de
donde narices saca las crónicas el
diario «ULTIMA HORA», porque la
verdad es que hace ya meses que no
tiene corresponsal deportivo en FE-
LANITX. El último que tuvo, hace
tiempo que desistió de hacer todo
tipo de información, aduciendo que
no cobraba. Así que es todo miste-
rio la manera con que se las apaña
la redacción de este importante pe-
riódico para confeccionar las cróni-
cas de los partidos de fútbol que el
Felanitx disputa en casa. Malas len-
guas dicen que captan la informa-
cion de otros medios, pero lo que
clama grito al cielo es que encima
se a ro ven a dar calificación a los
jugadores y deciden lo mejor y lo
peor de cada partido. ¿Tendrán una
bola de cristal? ¿O lo harán a ojo
de buen cubero?

• En el «CINE PRINCIPAL»
echan esta semana una cinta de te-
rror «CALMA TOTAL» y una obra
teatral llevada al cine, «BAJARSE
AL MORO», una producción del
cantante Victor Manuel. El título
viene a cuento del «argot» de los
drogatas cuando van al norte de
Africa en busca de «haschís».

• Llama la atención que los má-
ximos indices de audiencia de
T.V.F. se registren con motivo de
las emisiones de las viejas pelícu-

Ias de «L'EQUIP TULSA».
Caso reciente «RECUERDOS ES-

COLARES», al parecer muy pocos
se la perdieron.

• ( - Para cuando la einisión de
CALFREDS»? Se da la circimstan-

eia qu._ es la única que todavía
ha sido emitida por la pequeña pan.
talla.

• EXITO total de los «come-
diantes» de la «LLAR DE LA 3."
EDAT», que con la puesta en escena
«UN PARTIT DE NO DEIXAR» van
a tener que recorrer toda la isla. Un
día de estos la escenifican en Pal-
ma, .el otro en Santanyí... ¡Ah! y el
«Fin de Fiesta» que acompaña a la
obra no tiene desperdicio.

• Estos días se jugaban las
PARTIDAS DECISIVAS del «3r
CAMPIONAT DE TRUC ILLES BA-
LEARS ». Con respecto a FELA-
NITX, con enorme animación, tanto
en «SA RECREATIVA» como en
«S'ABEURADOR», los finalistas se
decidían por escaso margen de pun-
tos. La próxima semana ampliare-
mos la información.

• En «BAR RAOLL» hay tam-
bién «CAMPEONATO DE TRUC».
Totalmente in dependiente, sólo para
los asiduos de la casa. Por cierto
que hay en liza varios importantes
premios donados por varias firmas
comerciales.

• VIDEOCLUB. — «ALIEN NA-
CION». Director: Graham Baker.
Intérpretes: James Caan, Mandy Pa-
tinkin, Terence Stamp. Productora:
CBS Fox Video. Duración: 100 min.
aprox. Género: Thriller. SINOPSIS:
La acción transcurre en el futuro
cercano: es en Los Angeles, el ario
1991, y trata de los extraterrestres.
Ellos han venido a la Tierra con la
intención de vivir entre nosotros.

Han aprendido el idioma, trabajan
e intentan adaptarse. Pero hay algo
acerca de ellos que aún no conoce-
mos... COMENTARIO: ilábii mez-
cla de filme dc acción con un tema
típico de ciencia-licción que inclu-
tic hubiese podido tener derivacio-
nes de índole social. Pero la pelícu-
la prefiere la espectacularidad y la
violencia del genero y consigue,
efectivamente, convertirse en un fil-
me espectacular y violento.

• Uno no se explica tampoco
corno la televisión estatal pueda
realizar estos horrorosos programas
matinales. Y menos entender pot --
que se contrata a esa multitud de
ineptos... Es el colmo de la estupi-
dez humana. Y dicen que hay millo-
nes de españoles que no pierden de-
talle. ¿Tan imbeciles somos?

• Da la impresión que ningún
partido politico balear se quiera
apuntar el tanto. Ninguno ha reivin-
dicado seriamente la AUTODETER-
MINACION, cosa que esta en el co-
razón de muchos isleños, aunque no
se diga.

• Y para terminar, un hecho la-
mentable e incontestable. Oue
nos quede más remedio que acos-
tumbrarnos a los robos. Hoy te toca
a tí y mariana a mí... ¡Es la leche!

JORDI GAVINA 4..

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 magnífica
vista al mar. Situada a 4 Km. de
Cala Domingos. Precio: 1.400.000
ptas.
Informes: Tel. 552227.

!Piper ii7elanistx
Electrodomésticos Electro Hiper Felanitx

Videos
Sony
Panasonic
Grundig
Radiola
ITT-Nokia

Televisores
Sony
Panasonic
Grundig
Radiola
ITT-Nokia

Equipos musicales
Sony
Technics
Aiwa
JBL
Onkyo

ELECTRODOMÉSTICOS
lgnis
	 Otsein

Super Ser Skandinova
Corberó
	

General Eléctric.
Miele
Candy

Videocimaras y toda clase de pequeño material
Batidoras, Licuadoras, Picadoras, Planchas, Microondas, etc.

Prhfieras marcas
'a inmeiirables - precios

hiper rffelanitxa,,,de6-aa
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PRECISA CONTABLE

s,

SE REQUIERE: Dominio
del Plan General de Contabilidad

Práctica en ordenadores
Capacidad para asumir la problemática fiscal

SE OFRECE: Sueldo bruto de unos
tres millones anuales

Seguridad Social
Integración en la empresa una vez superado el

período de prueba
Posibilidades de promoción

PERFIL: Persona de sólida formación contable,
preferible con titulación,

no indispensable.
Edad de 25 a 35 años.

Conocimientos importantes de informática
a nivel de usuario

Carnet de conducir
INTERESADOS: Escribir adjuntando "curriculum

vitae" y fotografía reciente a:

BLAU HOTELS
At. Sr. Juan Mut

Avda. Conde Salient, 10 22
07003 Palma de Mallorca'

Referencia: CONTABLE
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Ja tenim
tota la

moda
taquest

hivern en
REBAIXES

C. Plaça, 12 Tel. 581821 FELANITX

Cercle Recreatiu - Felanitx
Es convoca tots els socis a la JUNTA GENERAL ordinária,

que tindrà Hoc dia 14 de gener, a les 3 del capvespre, al local so-
cial, sota el següent

ORDRE DEL DIA

1.—Aprovació de l'acta anterior.
2.—Presentació del balanç.
3.—Elecció de nous càrrecs directius.

4.—Precs i preguntes.

La Directiva

FELANITX 	 7
MENIMMINNIMINF

Tarde fría y gris. Buena entrada.
FELANITX. — Parera (2), Matías

I ), Oliver (2), Llull (2), Adrover (3),
Galmés (2), Felipe (2), Prohens (1),
Mut (2), Gallardo (1) y Pont (3).
Riera (s.c. sali() en el min. 84 por
(alines. Clasificación válida para el
(cFrofeo Marivent».

ARBITRO: De la Cámara. Muy
polémico. Mostró tarjetas amarillas
a Nadal y Adrover. Roja directa a
Femenías.

GOLES: 0-1, min. 82; Galletero
en jugada dudosa. 0-2, min. 91; Pas-
tor al ejecutar una falta desde más
de cuarenta metros.

EL RATON TRATO DE TU
AL GATO

FELANITX. — Partido de gran
expectación entre el líder y el co-
lista. Las gradas de «Es Torrentá»
ofrecían un buen aspecto debido a
la gran afluencia de la afición visi-
tante. El partido fue muy disputa-
do, donde el Manacor ya de un prin-
cipio se situó mejor en el centro del
campo basando su juego en su gran
técnica y mejor experiencia. Por
contra el Felanitx, diezmado por nu-

merosas bajas, contrarrestaba sus
recursos con gran tesón y firme vo-
luntad. El Manacor dispuso de al-
gunas ocasiones por mediación
Femenías y Nofre, mientras en esta
primera mitad y por parte ciel Fela-
nitx, hubo un buen disparo de Pont
al servicio de Mut.

En la segunda mitad la tónica no
varió. El Felanitx se defendió con
orden ante un Manacor que quería
ganar el partido a toda costa. En el
minuto 65 el Manacor se vio con un
hombre menos debido a la expul-
sión de Femenías, pero justo en
este momento se produjo una trans-
formación en el trío arbitral, que
pasaron de caserillos a ser anticase-
ros. Cuando el Felanitx mejor juga-
ba y soñaba al menos con un punto,
vinieron los goles visitantes, mien-
tras el Felanitx buscó el gol que
pudo conseguir en las botas de Mut
y Pont.
Graves incidentes

Corría el minuto 58 de juego
cuando dos espectadores de Mana-
cor, identificados por la Guardia
Civil, saltaron al terreno de juego

y uno de ellos se enzarzó con cl li-
nier Vivancos, repeliendo éste la
agresión al parecer con el banderín,
produciéndole una herida en la ca-
beza. La Guardia Civil intervino ra

-pidamente, al tiempo que otros cin-
cuenta espectadores saltaban al te-
rreno de juego. El agredido quedó
visiblemente conmocionado y tuvo
que ser atendido por el doctor Mar-
tin Rial, que consideró oportuno la
pl esencia del servicio de una ambu-
lancia. Al final recobró el conoci-
miento y fue conducido a un centro
sanitario, donde le fueron practica-
dos doce puntos de sutura. Al pare-
cer el «agresor agredido» es un per-
sonaje I iiiiy conocidu cn la Ciudad
vecina por su carácter exaltado y
ya había tenido problemas anterior-
mente dc este tipo.

El Felanitx es todavía mas colista,
si cabe, tras perder este partido y
agravarse su situación con nueve
negativos. ¡Ah! y el domingo vamos
a Cala d'Or, un partido con mucha
rivalidad y el morbo que conlleva
enfrentarse a jugadores conocidos.

MAI KEL
1. REGIONAL
COLLERENSE, 1 - CAS CONCOS,

LA DERROTA SE PRODUJO
A 5 ni. DEL FINAL

Tras el «impasse» de las fiestas
se reanudó el fútbol en la categoria
regional, el Cas Concos visitaba a
un rival conocido el Collerense, que
anda cómodamente situado en la ta-
bla, con dos positivos. Por otra par-
te el Cas Concos acudió a la cita
para intentar borrar el negativo que
arrastra, y a punto estuvo de con-
seguirlo, ya que se defendió con or-

den pese a las numerosas bajas que
padecía. Pero cuando faltaba poco
para la conclusión llegó el gol local
para frustar todas las aspiraciones
v is i tantes.

El próximo domingo en cl campo
«Es Cavalier»: CAS CONCOS -
PTO. DE POLLENSA.

2.a REGIONAL
ALCUDIA, I - S'HORTA, 2
UNA IMPORTANTÍSIMA

VICTORIA

El S'Horta con cinco negativos
necesitaba a toda costa borrar algu-
no para no verse sumido en el gru-
po de descenso, a base de pundonor
y garra consiguiú abortar durante
toda la primera parte la fuerte pre-
sión de los locales, consiguiendo
que el marcador señalizara al final
de esos primeros 45 m. el (0-0) ini-
cial. En la segunda comenzó a fun-
cionar de maravillas cl contragolpe
del S'Horta, consiguiendo sus frutos
(0-2), goles de Juan Ramón y Dino,
que prácticamente sentenciaron el
partido, a poco para el final el Al-
cudia consiguió acortar distancias,
pero ya el marcador no volvió a
moverse. Un gran resultado, que
significa un buen respiro para los
de S'Horta.

El próximo domingo en el cam-
po «Sa Lleona»: S'HORTA-MON-
TAURA.

SE ALQUILA CASA DE CAMPO a
4 km. Felanitx. 4 dormit., electri-
cidad, agua cte., baño. Acceso ca-
rretera asfaltada hasta la finca.
Precio razonable.
Informes, Tel. 580344 (noches)

tc.

 FUTBOL

En nn encuzntro con inciden:3s

De ;ma la sirvió jugar un  buen partido al Felanitx
Felanitx, O - Manacor, 2



8
	■1•1•1=111■1■	

FELANITX
	1.M•111•111111■   

Colon's a la Sala
EL GOVERN BALEAR,
NO ÊS DE FIAR

Dia 12 de desembre es publica cl
decret per el qual el Govern Balear
suspenia les llicencies a la part de
la Serra de Llevant del terme de
Felanitx. Aquesta suspensió afecta
al Puig de Sant Salvador.

Pera el que ens ha sorprs mol-
tíssim ha estat saber que el mateix
Govern Balear, la Conselleria d'Agri-
cultura juntament amb l'ICONA es-
ta rcalitzant obres prou importants
al Puig de Sant Salvador. Les obres
consisteixen en la realització d'un
camí imponent que volta el Puig,
amb picadores i pales mecaniques,
l'impacte del qual es esgarrifós.
Diuen que es un talla foes i ens sem-
bla molt be que facin talla focs, pe-
rò hi ha maneres i maneres de fer
les coses.

cartes al

LA CARRETERA DE
PORTO-COLOM

Sr. Director:
Ruego la publicación de las líneas

siguientes, dirigidas a quien corres-
ponda:

Soy un usuario de la carretera de
Porto-Colom, porque allí trabajo y
ante el arreglo de que es objeto
quiero hacer algunas indicaciones.

Pues bien, enfrente del campo de
fútbol, cuando llueve se convierte en
una piscina de unos 150 metros.
Después otra en el Km. 2'900.

La pregunta es la siguiente: ¿No
se podría solucionar ahora que esta-
mos a tiempo? Den salida a estas
aguas, ya que constituyen un peli-
gro para los automovilistas, antes
de que las obras se terminen, ya qüe
si no lo hacen ahora, la piscina es
para toda la vida.

Gracias.
Atentamente, 	 ,

Un automovilista de tantos

CIUDADANOS MOLESTOS
Sr. director, le ruego la publica-

ción de esta carta. Gracias.
Hay una ciudadana desorientada

a cuasa del servicio de la policía

Nosaltres som molt ingenus i
creiem que el Govern Balear hau-
ria de donar exemple, pet-6 no, el
Govern Balear ha piles exemple de
l'Ajuntament de Felanitx, són de la
mateixa companyia i deu esser per
això que fa les obres de la manera
que s'acostuma a fer dins el terme
de Felanitx: sense demanar llicen-
cia. I per confitar i tenir el verita-
ble sabor felanitxer que tenen les
qüestions urbanístiques aquí, el Go-
vern fa l'obra quan hi ha suspensió
de llicencies dictada per ells matei-
xos que l'incompleixen.

Tot això ens fa repetir el que hem
dit altres vegades, el qui va per la
Llei es un betzol, El Sr. Tejedor ho
va explicar i posar en practica, el
Govern Balear ens ho confirma i
l'Ajuntament de Felanitx en dóna
exemple.

Qui pot creure a aquesta genteta?

municipal.
El viernes día cinco, un conduc-

tor pelma aparcó el coche encima
de la acera, delante del portal, de
modo que para salir de nuestra ca-
sa teníamos dificultades y no podia-
mos siquiera sacar cestos, el coche-
cito del niño y cosas así.

El domingo día ocho fui a quejar-
me y el guardia me dijo que irían
más tarde, puesto que en aquella
hora (eran las nueve de la mañana)
estaban tomando el desayuno. A las
dos volví a llamar y, un poco más
tarde, pasó un coche municipal, mi-
ró la situación y no hizo nada. Con-
tinuó el coche mal aparcado y noso-
tros sin poder casi salir.

Francamente, estamos muy mo-
lestos, sin saber a quién dirigir
nuestras justas razones.

Visto lo bien que funciona este
servicio, estoy pensando en cambiar
mi voto en las próximas elecciones.

Atentamente,
unos ciudadanos cabreadisimos

VENDO 9.000 m2 DE TERRENO en
carretera de Porto-Colm.
CASA DE CAMPO en muy buenas
condiciones, carretera de Petra.
PISO FORJADO en C/. Santueri.
Informes, Tel. 580902.

SE ALQUILA O SE VENDE LOCAL
EN PLANTA BAJA en zona Ayun-

fa miento, de unos 115 1112.
Informes: Tel. 380312 (llamar no-
( l!es)

abierto de lunes
a sábado

todo el dia

C. Felanitx, 10

S'IlORTA

Es sorprenent que un territori pu-
gui canviar, en poc temps, dc mane-
ra tan absoluta com ho ha fet el
Port de Felanitx. Quan encara els
de la nostra generació teníem, en
Iloc dels receptacles corresponents,
la llet pels morros, podíem gaudir
d'un bon port en comptes d'un mal
part que ha engendrat amb ciment
la mare mar i el pare territori. Per .

no ens hem de remetre a la nostal-
gia ni a la melanconia perquè su-
posa fer arqueologia cultural, i, a
més, porta implícita una claudica-
ció. I avui volem fer un acte clar i
Ilampant de vindicació. De defensa
de la Terra i, per tant, dc defensa
de l'Home.

I es que avui, a dos dies enrera de
Santa Innocència i a un envant del
760e. aniversari de la nostra cata-
lanitat i d'encetar la darrera dècada
del segon mileni de la nostra era, es
Ia Terra qui crida, amb un gemec
d'angoixa que el vent escampa: VO-
LEM ARRIBAR AL FUTUR! Perquè
el desig etern de perpetuar-se nu
es de l'Home patrimoni exclusiu.
VOLEM ARRIBAR AL FUTUR i som
en perill de mort. La Terra ho sap
i engospa el sent it exacte d'un
temps i d'un espai i ens fa hereus
d'un llegat que ens arriba, ple de
suggeriments, després del llarg viat-
ge d'una espera arraconada des de
l'illa de la calma a la Mallorca del
passar pena. Des de la ciutat huma-
na a la metrópoli cosmopolita on,
amb la pressa quotidiana, s'atura la
capacitat de reflexió i d'anàlisi crí-
tica. I quin sera el nostre llegat?
Quina la nostra imatge davant els
fills d'aquesta era cósmica del ter-
cer mileni on ningú, la Iluna ni tan
sols, no es salva del mal anomenat
«progrés social)>. Quin el sentit del
nostre temps i del nostre espai?
Quina excusa haurem d'entnmyellar
per evadir responsabilitats? N'hi
haura prou assenyalant els noms
dels botxins?

Els qui estimam el Port-persona
i la Terra-actriu volem evitar que
segueixin essent maquillades perquè
endevinam, com s'ha fet fins ara,
que inexperts esteticciennes
caran les arracades a les bosses...
a les bosses dels ulls i el Ilagrimer
haura de rompre aigües avail per tal
de recordar el veil camí a riuetons i
torrenteres. El ciment es censura.
Priva del bes directe a mar i terra.
Malmena els tamarells que ploren
enmig del fum. L'aigua fa cara d'oli
de fema. Algars i arenals són plasti-
ficats. L'apocalipsi i la catàstrofe
Ilesquen Ilengiies de formigó a raig
i roi. Un rig dejerralla raja esta-
ques al cor del Port. Ni que fos una
pregaria: VOLEM ARRIBAR AL
FUTUR som en perill de mort!
Aquesta és l'esperança i n'hem de
ser servits. Però cal esser intrèpids
i imprudents que el món no ha aven-
c:at mai pel camí de la prudencia.
Adesiara ens pugen uns calfreds pel
moll dels ossoki recordant un graf-
fitti que llegírem a l'entrada d'un
cementiri: «EL FUTUR ES NOS-
TRE! Vine que t'esperam!» però,
poc més enlla, n'hi havia un altre

concloent: «No hi ha futur!».
El cas es que som nosaltres el

futur. Nosaltres l'eina que l'ha de
transformar. I es pot fer de dues
maneres, segons la doble ruta del
llenguatge dc la comunicació. La pri-
mera, la verbal, escampa a tot arreo,
com la sibil.la, el que de no posar-hi
immediat remei ens pervindrà. Es
la via que a Felanitx exerceix la mar-
ginada oposició que contempla, amb
la rabia dels impotents, la malifeta
histórica del grup suposadament
majoritari. La comunicació verbal
es fonamenta en l'ús de la paraula.
I la paraula pot esdevenir una arma
capaç d'esser eixecada amb contun-
dencia amb un crit de sentencia:
PROU! o, com fan avui mateix a Si-
neu, demanant, dolçament, «Mallor-
ca, terra o ciment?» interrogant
que, evidentment, segons els interes-
sos específics dels qüestionats pot
tenir dues respostes.

Pere, hi ha una altra comunicació,
la gestual. La que aplica Crist als
mercaders del temple. 0 la que, ara
fa cent anys en clau, exercí un dels
nostres primers turistes, l'arxiduc
d'Austria Lluís Salvador, quan va
fer afuetar un dels seus missatges
perquè havia tallat un pi. Avui, po-
deu creure i pensar, i viceversa, que
no hi hauria cuiro abastament per
escorxar Its esquenes dels felanit-
xers depredadors. I si això és fer
apollogia del terrorisme hem de re
plicar que el terror només l'hem
vist perfectament institucionalitzat.
Abans ens urbanitzaven tirànica-
ment. Ara, en canvi, ho fan legal-
ment (que no legítima), democràti-
cament, eutanasicament. Volen as-
sassinar el territori i, en fer-li l'au-
tópsia, diagnosticar suicidi.

A vegades hi ha paraules que que-
den incorporades a tots els idiome
per definir un estat de coses. Així,
per exemple, els anglesos saben be
el significat d'una paraula espanyo-
Iíssima, «pronunciamiento», com a
sinònim d'alçament militar contra
el poder legal. Nosaltres els cata-
lans de les Ines Balears també hem
patentat un mot que es conegut
arreu del món: balearització, com a
indicatiu de depredació, especulació
no planificada, destrucció Hau-
t-tern d'intentar dar-li la volta a l'ac-
cepció i que d'avui enlla balearitza-
ció signitiqui el moviment ciutadà
d'insurrecci6 contra la destrucci6 i
l'holocaust i en defensa del territo-
ri. Ara que s'ha posat de moda el
dret dels pobles a l'autodetermina-
ció, pensau en all?) tan antic i tan
verídic: Si no hi ha territori no hi
ha Nació. I sense Nació no hi ha
Poble. Es aqu'est, el Poble, qui ha
de fer prevaleixer sempre el bon
sentit. Especialment quan les Ins-
titucions traeixen la voluntat po-

pular i la manipulen amb enquestes
sesgades. Aleshores, quan es perden
els papers de la burocracia adminis-
trativa, els homes i les dones dispo-
sam encara de dents, d'ungles i d'a-
tributs. Disposam encara de la via
de, la comunicació gestual. Comuni-
cam gestual es dar-li ferns al qui

Wassa (t la pay. 5)

Volem arribar al tutu
Parlament d'En Bartomeu Mestre a la presentació del cartel! de

Miguel Barceló en favor de Portocolom

ar 
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