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CENTRE CULTURAL
iljuntament de Felanitx

Avui dissabte, a les 9'30 del vespre, a
l'Auditori Municipal, el grup de teatre

«Fra. Joan Ballester» de Campos, posarà
en escena l'obra

Sa madona du es maneig
de Pere Capellà
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Es munten	 aules prefahricades
del CoLlegi	 J. Ca*, aroodeila 4iç

Hem de constatar amb satisfacció
que ja s'estan muntant les aules
pre-fabricades que supliran la ca-
rència de locals mentre durin les
obres de construcció del nou edifici
del «Joan Capó», la qual cosa per-
metrà la reagrupació dels alumnes
repartits ara entre l'ala posterior
del centre i la Casa de Cultura.

Aquestes aules, en nombre de
vint-i-quatre, estan disposades de
dues en dues en un conjunt de dot-
ze naus que s'ubiquen en forma de
U al llarg de tres costats del solar
de darrera el parc, deixant al mig
una ampla zona que farà els oficis
de pati.

Cada una de les naus esta inte-
grada per quatre grans mòduls,
com hem dit, dividida en dues
aules i un petit gabinet amb els

--serveis higiènics. Ja venen provistes
dels punts de llum i radiadors de

DEL CONCERT
El proper divendres dia 23 al Tea-

tre/Cine Felanitx, l'Orquestra Sim-
fònica presentarà un programa amb
obres de tres dels autors més clas-
sics i populars: Haydn, Beethoven i
Mozart. Amb un solista/director de
molt de prestigi: Leon Spierer, ac-
tual concertino de la Filharmònica
de Berlin. Quasi res!

El programa s'obrirà amb la sim-
fonia n.° 36 de Haydn obra compos-
ta per l'autor en el període 1761-
1765 mentre treballava amb els
prínceps Esrterhazy.

Després tendrem les dues Roman-.
ces per a violí i orquestra de Beetho-
ven. Dues obres mestres dins el re-
pertori per a violí. Plenes d'una be-
llesa comparable a l'adagio del seu
concert i que ben be podrien haver
servit a Beethoven per formar part
d'altres concerts més amples.

Es fàcil pensar que la interpreta-
ció del violinista Spierer serà capti-
vadora, si tenim en compte que ha
interpretat ambdues obres al front
del conjunt berlinês en diferents
ocasions.
I a la segona part: Mozart. Del

compositor salzburgês, la simfonia
n.° 33, escrita el 1779 i revisada el
1783.

Així doncs, un programa em mar-
cat totalment dins el classicisme i
amb l'ocassié- de tenir al davant una

calefacció i a un dels murs laterals
provists de finestres. Aquests mò-
duls, de dimensions molt grosses,
son transportats en uns contenidors
especials, des del port d'Alcudia i
mitjançant una grua son collocats
damunt un sòcol o base de blocs de
formigó i tot seguit encaixats un a
l'altre, de manera que la seva ins-
tallació es molt ràpida.

Pel curs de les obres, sembla que
amb una setmana podríen quedar
muntades la resta de naus per?) des-
prés s'ha de procedir a asfaltar el
pati i tancament del solar.

Contant am btot, pensam Rue es
trasllat dels alumnes al nou centre,
se podria realitzar en el termini

- que d'es d'un principi es va asse-
nyalar, o sia que s'hi pogués iniciar
el segon trimestre, després de les
festes de Nadal i Reis.

figura de la talla del músic Leon
Spierer.

DEL SOLISTA
Leon Spierer nasqué a Berlin, en-

cara que estudia violí a l'Argentina
i Londres.

Des del 1963 es concertino de la
Filharmònica berlinesa.

Aconseguí el 1969 el premi de la
crítica alemanya. I ha rea-
litzat una densa activitat com a so-
lista i director a diferents països
europeus i americans.

Des d'aquesta temporada es asses-
sor musical de l'orquestra Simfòni-
ca de Balears i ha realitzat amb ella
alguns cursos de perfeccionament
instrumental.

Una de les característiques de
Spierer es la seva facilitat per adap-
tar-se a les interpretacions dels di-
ferents estils.

La Festa de Santa Cecilia
El Patronat Local de Música ce-

lebrara la festa de Santa Cecilia el
diumenge dia 25 de novembre, aim')
no obstant el dijous dia 22 a ves-
pre, a l'Auditèri Municipal (antic
Cinema Felanitx) la Banda de Mú-
sica oferirà un concert.

A la propera edició oferirem el
programa de la festa de la patrona
deis. rnúsics.

Eis batiaments i la Itengua
Tot i que nosaltres no , som assis-

tents assidus a la classe de cerimò-
nia que comentarem, alguns testi-
monis ens confirmen alb!) que hi va-
rem presenciar i ens va cridar l'a-
tenció.

Ens referim a l'acte que periòdi-
cament se celebra a la Parròquia en
ocasió del batiament dels infants, i
tal com se du a terme des de quan
se va decidir que el sagrament del
baptisme havia d'administrar-se co-
munitàriament, just al revés -d'al-
tres, corn la primera comunió, la pe-
nitência, l'extremaunció i el matri-
moni.

Pere) l'aspecte que volíem tractar
aquí es l'idiomàtic. A la Parròquia
de Felanitx, la cerimònia dels batia-
ments se celebra íntegrament i sis-
temàticament en castellà. Cert que,
al moment de vessar l'aigua damunt
el capet del nin o de la nina, el ca-
pella diu unes paraules en mallorquí
si la família ho es, pea) això repre-
senta un tant per cent tan reduït
del conjunt que no desvirtua la nos-
tra afirmació general.

Abans de continuar, volem dir ben
espinzellat que ens semblen molt
respectables els drets lingiiístics de
tothom, sia qui sia, i precisament
per això feim aquest comentari. En-
tenem també que si a Felanitx hi ha
persones que per origen tenen com
a llengua materna i habitual el cas-
tellà, els han de donar facilitats per-
que els seus fills nou nats rebin el
baptisme en la seva llengua, però
amb més motiu encara consideram

que els d'aquí tenen dret que els
seus infants el rebin en la pròpia.

El fet ens sorprèn de manera par-
ticular procedint de la Parròquia,
que, en contrast amb altres tem-
ples de la nostra població, des del
primer moment que s'introduïren
les llengües vernacles a la litúrgia,
va prendre una posició clara i cor-
recta sobre el particular.

Com que la situació actual no ens
sembla adequada i a més ens cons-
ta que hi ha gent descontenta per
aquesta causa, baldament- no hagin
gosat manifestar-ho obertament i
menys exigir res amb fórmules enèr-
giques, consideram que la Parròquia
hauria de cercar una solució al pro-
blema, i n'hi ha una de ben fàcil te-
nint en compte que ara ja no es tan
urgent com abans, la celebració del
baptisme. Hi podria haver una al-
ternancia lingüística, es a dir, una
vegada en català i una altra en cas-
tellà. Així els pares podrien triar
amb tota llibertat i no hi hauria
ningú que es pogués queixar. I si
aquesta fórmula no se considera
oportuna i forçat es vol mantenir el
monolingüisme, aleshores pensam
que la llengua que hauria de preva-
ler es la d'aquí per un principi terri-
torial.

Clar que si la Parròquia no consi-
dera valides les nostres raons i en
fa cas omis, sempre queda el recurs
de dur a batiar el nin a S'Horta.

Pirotècnic

El violinista Leon Spierer amb l'Or-
questra Simfbnica, el proper dia 23
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PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral: 	 1.875
Semestral a fora: 2.025

SANTORAL

Diu. 18

Dill. 19
Dim. 20
Dim. 21
Dij. 22
Div. 23
Dis. 24

Dedic. Basilica
Sts. Pere i Pau
St. Abdies
St. Felix de Valois
Present. M. de Deu
Sta. Cecilia
St. Climent papa
St. CrisOgon

LLUNA

Quart creixent dia 27

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma: Dies feiners,
a les 6,45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 i 18 h. Diumenges i fes-
tins, a les 8, 14 i 19 11

Palma - Felanitx des de l'esta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13,1545i 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
festius, a les 20,30 h.

Felanitx-Portocolom: Dies fei-
ners, a les 7, 14,15 i 17 h. Diu-
menges, a les 9, 12,30 i 17 h.

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7,30, 14,45 i 17,30 h
Diumenges, a les 9,30, 13 i 18,15
hares.

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
Pararia Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN

TELEFONS D'INTERES

Ajuntament: Of icines t Policia
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funerària Felanitx

580448-581144
Arnbulkncies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Guitrdia Civil 	 580090
Bombers 	 581717
Servei de Grua, Tel. 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 582885

Dissabte
D iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

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

cartes al

Dra. Lucía Caldentey
Consulta particular y de seguros
(ASISA, ALIANZA, NOVOMEDIC
PREVIASA...)

C/. PELAT, 61 	 TELEFONOS 583464 y 581374

HORARIO: De lunes a viernes, de 5 a 7 horas (excepto miér-
coles).

Pago de uvas de Trevín
TREVIN informa a sus proveedores de
uva que tiene previsto efectuar el pago
de la misma, hoy 17 de noviembre, de 9 a

14 h., en la bodega de la
C/. Ramon Llull de Felahitx.

umring-± AHORA EN MANACOR
MOBLES DE CUINA I BANY

Comunica a sus clientes y público en general que a partir
de hoy presenta una nueva exposición en Manacor, en la Calle
Ronda del Puerto, 26, donde podrá encontrar una verdadera
muestra de las últimas tendencias europeas en muebles de
cocina y beta

Agradecemos su visita

FELANITX

MIQUEL JULIA CONTESTA
Senyor Director:
Voldria donassiu cabuda a la se-

giient resposta. Gracies.
Corn a moderador de la taula ro-

dona de TVF sobre el camp de golf
vull dir al senyor o senyora J.A. que
la seva opinió mereix tot cl meu res-
pecte. Ja es sap que en qiiestiú de
gusts..., ara be per jo i per molta
altre gent, el defecte d'aquella taula
rodaria fou un altre.

Moltes gracies per la lliçó sobre
el que ha d'esser un moderador, pe-
rò crec que també hi pue dir la me-
va: en cap moment vaig prendre
part en la qüestió i pel que fa a mo-
derar perquè els participants pu-
guin intervenir per un igual, no hi
ha dubte que teniu tota la ra6 del
márn, pet-6 heu de pensar que els
participants poden fer-ne us del dret
d'intervenir, com també poden fer

valer el dret que tenen de callar, i
ho die perqu al Ilarg cle les mes
dues bores de programa no \, aig
terrompre ni una sola vegada in al
portaveu del PSOE ni al de .Coloms
a La Sala». I parlem ara sobre el
clue deis del otemps prefixat». Fins
quinze minuts abans dc començar
el programa no se sabia quins ni
quants serien els contertulis. Als (IC-
bats de TVF niai no es prefixat
temps, sinó que duren fins que s'a-
caben i aim') ho saben els partici-
pants, per tant la SeVa llibertat per
dir o deixar de dir es total i abso-
luta, i també la rcsponsabilitat del
que diuen o no diuen. Pari, es clar,
(leis SellVOI -S que vengueren a donar
Ia cara, als que una vegada mes les
cull donar les gracies. I el que he
dit abans sobre les ititervencions,
pot servir també de resposta al co-
municat del PSOE i Coloms, ja que
està be que «constateu els fets»
perd millor hagués estat dur-los ben
esbrinats a l'esmentada taula rodo-
na, que per això hi éreu convidats,
així no hi: hagués hagut el «monò-
leg» i «aquell senyor» no hauria
mostrat tant el Haute), i encara mi-
llor si haguessin vinguts tots els
convidats, per() això son figues d'al-

tre sostre. Malgrat tot, pens que va
x'aler la pcna onlanitzar l'esmentacla
taula 	 que 110 s011iti

1 . 01.1011a Clel tot.
Grades senyor director per publi-

cal - aquesta carta.
tiel .1uli, i .11 (lbw.")

L'ASSEMBLEA DE DEMA
Sciiyor Director:
Diumenge hi ha l'Asscinblea de la

Bodega Cooperativa. Voldria que
tots cis sods hi acudissin i, sense
atacs de nervis, es pogues parlar de
Ia manera que tenim els soeis per-
que el nostre Sindicat torni ser de
Ia propietat dels socis. La carta apa-
reguda fa unes setmanes, pot esser
un punt de partida i crec que els so-
ds podrem donar una mica d'exem-
ple de saber resoldre els nostres
problemes, com ho varen saber fer
els nostres pares o padrins quan va-
ren esser capaços de muntar el Ce-
ller hipotecant tot quant tenien.

Amb aquestes quatre retxes mal
escrites, voldria convidar a tots els
socis a l'Assemblea, perquè diumen-
ge es pot decidir si la Bodega torna
a ser dels sods o passa a mans de
qui sap qui. També voldria demanar
a la Junta actual que doni mostres
de bona voluntat i permeti que els
sods parlem del futur de la Bodega,
sense anar a cercar els municipals,
per no estar inclòs a l'ordre del dia
el tema del futur del Sindicat, crec
que la mateixa Assemblea pot intro-
duir motius de debat.

Gracies per tot i fins diumenge.
Un altre soci.

Ajuntament de Felanitx
ANUNCIO

Hasta el dia 23 del presente mes
de noviembre sera tiempo hábil pa-
ra la presentación de ofertas optan-
do a la contratación directa de las
obras de vallado de la escuela de
Porto Colom.

El tipo de licitación, a la baja, se
fija en la cantidad de 1.999.708 ptas.,
I.V.A. incluido.

El expediente se halla de mani-
fiesta en las oficinas de Secretaria.

Lo que se hace público para cono-
cimiento de los posibles interesa-
dos.

Felanitx, a 13 de Noviembre de
1990.

El Alcalde,
Cosone Oliver Monserrat
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Diccionari
Foil EA

Cr%SAR
Militar i estadista roma, que tenia
un nebot adoptiu gens aconsella-
ble.

CESSAR
Emperador roma que era molt so-
vint destituït del seu càrrec.

CHIFFONNIER
Calaixera alta i estreta on cs sol
guardar el sift).

CIGONYAL
Estrany animal palmípede que viu
en cis motors dels automàbils.

SE NECESITA PERSONAL (secre-
taria y delineante) para oficina
arquitectura.
Informes, Andreu Bennassar.
Tel. 583030 (de 8,30 a 13 y de 15
a 19 h.).
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Autocares J. Caldentey S. A.
COMUN [CA QUE: A partir del dia 25 de Noviembre de 1990

el autocar l'ALMA - FELANITX por CAMPOS, desde BAR AL-
CALA se traspasa a la ESTACION DE F.E.V.E con el siguiente
horario: •

El que salía a les 1230 modificado a las 1300 horas.
El que salía a les 1900 modificado a las 19'30 horas.

Felanitx, 17 de Noviembre de 1990
LA EMPRESA

cine princip a 

Viernes 16, sábado 17, 9 noche y domingo 18 desde las 3
Una comedia tremendamente divertida que te hará pasar cios horas de
sana alegría. TOM HANKS es

loa contra el Volcán
y de complemento estreno, KEVIN COSTNER y AN]'! 10X1 QUINN en

Revenge
Viernes 23, sábado 24, 9 noche y doming o 25 desde las 3
Ve tomando nota; esta es tu película, la película que hay que ver si
quieres pasar las dos mejores horas del afio 90

Mira quien habla y Angel 3
A PETICION DEL PUBLICO

Debido a las inclemencias del tiempo, nos vemos obligados a proyectar
Ja película que era esperada por los amantes clel cine de acción con
tanto interés

SCIIWARZENEGGEli en

Desafio total complementada con wran
de tanta acción u mas	 I
que la anterior

Llega lo esperado, la NOCIIE, tu NOCIIE; pero ésta sera tu gran NOCIIE

GRAN NOCHE DE TERROR
12 lloras de cine, de 9 noche a 9 mañana.
Sufre, disfruta, panico, miedo, sangre, sorteos de videos, disfraces

terroríficos y piensa que en to butaca alguien esta sentado a tu lado, eso
esta asegurado. Te seguiremos informando. Esto sera el 7 de diciembre.

cntre el carr 	 r
i la trona

EL COR, COR DE LA COMUNI TAT

En una mateixa revista autors diferents tractant de qüestions ben dis-
tintes assenyalaven el cor com uns dels deficits actuals més importants

també com a cairn de solució o medicina per a les malalties de l'home
d'avui.

Solitud, desassistiment, agressivitat, incomunicació, burocracia... ¿So-
lució medicina? Cordialitat. La metáfora del cor posa en relleu la cornu-
n:cació carinyosa que constitueix la comunitat, la família, la convivencia.
La Sagrada Escriptura ens parla del cor com del !toe on es fa un home
nou i des d'ell estableix relacions no cainítiques sin() fraternals. Nomes els
curs obrin els cors, s'afirma. Les relacions bones passaran pel cor.

Una adequada reflexió sobre la missericórdia, una de les virtuts més
oblidades sobretot per part de les altes instancies, comença en el cor. La
misericórdia es una molt bona medicina que guareix les ferides i resta-
bleix o enforteix l'harmonia entre els membres de la comunitat. La mise-
ricòrdia cura perquè crea un circuit d'amor i comprensió entre els mem-
bres de la comunitat, ciel poble, de la família, que fa que aleshores si-
guem germans.

La duresa de cor, en canvi, és l'actitud contraria a la misericórdia i
introdueix la incomunicació, la sospita, la delació, la lluita sense quarter
pel poder; fa esclatar a trossos la comunitat, la convivência; encara que
jurídicament tot continuï igual.

La misericórdia acosta el cor als qui sofreixen la miseria del tipus
que sigui. La misericòrdia ens desinstalia, ens treu de nosaltres mateixos
i ens llança cap als altres per aidar-los. ¿Recordam les anomenades «obres
de misericórdia.? Posades al dia són ben necessaries: fer-les i rebre-les.

Ja sabem alit') del Samarità de l'evangeli: no va a la cuneta per trobar-
hi una drecera més segura per arribar a Déu, sinó perquè s'hi troba l'ho-
me ferit. Aquest samarità és vulnerable, les coses l'afecten, les persones
malmenades li arriben cor endins.

Ah! l'amor cordial fa miracles de vegades, pen') això no vol dir que
faci més fàcils les obres.

Bartomeu Bermasar

Electrónica

MOREY
REPARACIONES E INSTALACIONES URGENTES

— TELEVISORES	 — AUTORRADIOS

— VIDEOS	 — HIFI
— ANTENAS individuales y 	 — LAVADORAS, etc.

colectivas
C/. Sol, 3
	

Tels. 583459 y 581580

DR. JULIAN TICOULAT MESTRE
PSIQUIATRA

MEDICINA PSICOSOMATICA
(Ansiedad, Depresión, Trastornos del
sueño, Desajustes de personalidad, En-
fermedades psicosomáticas o de origen
nervioso).
HORARIO DE CONSULTA Y PETIC1ON DE HORA.
MIERCOLES DE 4 A 8 (TEL. 581518).

Miguel Bordoy, 22-1°.—FELANITX

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usadcs.

MERCADO DE OCASION
—Yamaha 750 E — PM-Y
—Yamaha XS-400 — PM-AH
—Guzzi 850
— Sang las 400 E
—Variant Sport
— Vespinos
—Honda PX R
—Suzuki GSX-600-17 	PM-AW
—Montesa 310 Trial
— Velomotores varias marcas

EXPOSICION Y VENTA

Taller
Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 58025B
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS

ícil de matar



CLINICA DE ORTODONCIA
(Prevención y corrección de malposiciones dentarias en

niños y adultos)
Dr. Bassam A. Shuhaibar
IWT011.EN ODONTOWS4A

POSTGRADUADO EN ORTODONCIA - COL. N° 318

Horario: Lunes a viernes, de 16'30 a 20'30
Previa cita.

C. Miguel Bordoy, 22 	 Tel. 582623 	 FELANITX

CLINICA DENTAL

Dr. José Luís Bennásar Nicolau
MEDICO-DENTISTA

Col. 3.771 	 289

Consulta de lunes a sàbados

Horas conveniqas

C/. Jausne I, 4 A
	

Tel. 583121	 FELANITX
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•eisam11111NAMOI	   

Pluvionietria
Les precipitacions registracies el

passat mes d'octubre a la nostra ciu-
tat san les següents:

Dia 2,	 51	 litres.
Dia 3,	 44'7
Dia 4,	 04
Dia 7,	 35
Dia 8,	 22'3
Dia 9,	 85
Dia 10,	 3
Dia 11,	 21'2
Dia r 12,	 1'8
Dia 15,	 13
Dia 17,	 28
Dia 18,	 42
Dia 76, 	0'2
Dia 27,	 0'2
Dia 28,	 02

Total recollit durant el mes, 2463
litres per metre quadrat.

La setmana passada fou pradiga
altra volta amb pluges. Aixi el di-
vendres caigueren 99 litres i la nit
del dissabte al diumenge, 32 litres.

La festa de Sant Marti a la Casa
Hospici-Hospital

Diumenge passat el casal de l'Hos-
pici-Hospital obri de pinta en ample
les portes a tots els felanitxers amb
motiu de la festa del seu patró Sant
Marti de Tours.

A les 7 -de l'horabaixa, a l'esglé-
sia veina de Sant Alfons hi hagué
missa solemne concelebrada, amb
homilia a càrrec de Mn. Miguel Ser-
ra, arxiprest. La Coral de Felanitx,
que interpreta els càntics propis de
l'Eucaristia, oferí al final un breu
concert sota la batuta de Jaume Es-
tel rich.

Després, al centre assistencial,
tots els assistents foren obsequiats
amb un refrigeri al llarg del qual els
residents i comunitat reberen in-
nombrables mostres de simpatia i
felicitació

Mn. Miguel Serra, també rector
de S'Horta

El Bisbat ha nomenat Rector de
Ia parròquia de Sant isidre de
S'Horta, al rector de Felanitx i arxi-
prest Mn. Miguel Serra Ltodra.

Així doncs, Mn. Serra, a mes de
cap de l'Església de Felanitx es farà
càrrec de la rectoria de S'Horta que

queda vacant per la jubilació dc Mn.
Andreu Sbert.

!cones i col.lectiva de pintura a
Arts Naval

Des del passat dia II, es troba
cberta a la galeria Arts Raval una
exposició d'icones de l'alemanya
Cristiane Mehlhorn, aixi com una
exposició collectiva de pintura d'A-
lonso Cruiera, Bob Gargil, Esperan-
za, Marquet Pascual, Pedro Monje,
Pere Ignaci i Xisco Rubio.

Aquestes mostres restaran munta-
des fins dia 2 de desembre i poden
ser visitades els dimarts i dijous de
17 a 2030 h. i els dimecres.
(Ares i diumenges de 10'30 a 13 h.

Casa de Extremadura en Felanitx
EXCURSION

Esta entidad tiene prevista para
el dia 6 de diciembre una excursión

Lluc, Sa Calobra, Sóller i Vallde-
mossa. El almuerzo tendrá lugar en
un restaurante de Sa Calobra.

El precio de la excursión será de
1.800 ptas. para las personas mayo-
res y 1.200 ptas. para los niños, (to-
do incluido).

Para inscripciones pueden dirigir-
se al local . social, .C/. Quatre Can-
tons, 12 hasta el cilia 4 de diciembre.

Llar de la , Tercera Edat - Inserso
CONFERENCIA.—Dijous dia 22, a

les 17 h. a càrrec de la Dra. Paula
Grau, que parlarà sobre el tema
«Dietètica i nutrició».

14 ANIVERSARI DE LA LLAR.—
Dia 2 de desembre. Entre d'altres
activitats hi haura un dinar a la
Ponderosa. Inscripcions a partir de
cicala i fins dia 28.

EXCURSIONS D'INSERS0.—La
Llar organitza enguany i per prime-
ra vegada un torn de vacances a Llo-
ret de Mar, del dia 21 de gener al
4 de febrer. Inscripcions a partir de
dia 26 de novembre. Places limita-
des.

TEATRE.—Dia 23 de novembre, al
Teatre Principal de Ciutat, a l'obra
'<La cinta dorada» de Maria Reina,
amb M.. Luisa Merlo i Luis Pren-
des.
La sortida sera a les 5'30del capves-
pre.

Inseripcions de dia 17 a dia 20.

Excursión en moto a las Cuevas
de Arta

Nlariana domingo dia 18 se reali-
zara una excursión en moto a las
CUL ■ - as de Ariz'i. La salida sera a las
10 de la mañana desde la plaza de
España.

Para informes, Taller Cristóbal
Bennasar, Tel. 580268.

Cuinart ha obert establiment a
Manacor

Ahir s'havia d'inaugurar a Mana-
cor una exposició de la firma Ma-
nitxera CUINART que, com sabeu,
es dedica a mobiliari cle cuina i
bany.

Aquest establiment esta ubicat a
la Ronda del Port número 26 de la
població veina, on otereix. tota la
gamma de les seves prestigiases fir-
mes.

Des d'aquestes planes desitjam al
seu propietari Miguel Vives un bon
exit comercial.

Avui «Sa madona du es maneig,
per un grup de Campos

Avui a les 9,30 del vespre, a l'Au-
ditbri Municipal, el Centre Cultural
de Felanitx ens presenta el grup
campaner de teatre «Era. Joan Ba-
llester» que posarà en escena l'obra
«Sa madona du es maneig» de Pere
Capella.

Nota informativa a los socios de
Bodega Cooperativa de Felanitx

Los miembros de la Comisión de
Albaricoques, comunican que la
Asamblea extraordinaria del próxi-
mo dia 18, no responde a la volun-
tad de la actual Junta Rectora, sino
que es imposición del Juzgado de
Manacor, debido a que dicha Junta
no convocó la pertinente Asamblea.

La mencionada comisión con el
respaldo del 10% de firmas de los
socios, ante la negativa de dicha
Junta Rectora, se vio obligada a
presentar la petición de informa-

clan al Juzgado de Manacor. para
que realizara las oportunas diligen-
cias. Esta a:;amblea convocada para
el próximo domingo es el primer re-
quisito exigido por el mencionado
juzgado de Manacor.

Adoració Nocturna Femenina
A yin dissable, ti les 9 del vespre, a

la capella de Its Germ:tiles de la Ca-
ritat, Vigilia d'Adoracia Nocturna
femenina.

Creuada de l'Amor Divi
LOTERIA DE NADAL

Es notifica a tots els afiliats i sim-
patitzants que es troben a la venda
les participacions de la Loteria de
Nadal, del número 55.062.

El s interessats poden adquirir-les
als Hoes de costum.

MISSA SUFRAGI
Seguint les normes estatutàries,

avui dissabte dia 17, a les 7 del cap-
vespre, la missa que se celebrara a
l'església de Sant Alfons sera en su-
fragi d'Onofre Fontanet Riera, mort
recentment i que va pertànyer a
aquesta associació.

El Pare Director i familiars con-
viden als creuats i fidels en general
a aquest sufragi.

SE VENDE SOLAR en Porto-Colom,
calle Vell Mari, 400 m2, con pia-
nos y excavación.
Informes, Tel. 824208.

SE VENDE APARCAMIENTO 'en
centro Felanitx. Es Rossells.
Informes, Tel. 837309.

Jolius
COMUNICA ALS SEUS CIENTS I

PUBLIC EN GENERAL QUE A
PARTIR DE DIA 20 DE NOVEM-
BRE FARA DESCOMPTES EX-
TRAORDINARIS PER CANVI DE
NEGOCI.

informació local

Carnisseria MARI CARMEN
TEL. 825005 - Carrer Assumpció, 20 - PORTOCOLOM

Comunica als seus clients que a partir
del proper dijous dia 22 ens trobareu al
nou local del C. Cristòfol Colom, (abans
Cafeteria Marbella) de Portocolorn.

Vas.hi esperam:
Al Mercat Municipal tenim obert da

dimarts a diumenge.
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Con sólo una acción
haga un viaje de ida y vuelta

sin pagar peaje.

Igual
que más

de 4 millones de
accionistas, por cada
au& suscrita, recibirá
2 tickets que ie permitiran
pasar libremente por el Túnel, sin
pagar peaje. Esto equivale a un abono
de 800, 1200. 	 1.400 ptas. • Todo depende

si utiliza un coche ligero, camión normal o pesado.
Esta Sociedad solo puede obtener beneficios, ya que los

gastos de explctación son minimos y no tendra cargas financieras
una vez cubierta la emis*5n. Ademas al estar sometidas a ta tegis -

¡ación que regula las Sociedades Concesionarias de Autopistas de Peaje,
parte de los beneficios se deTtinan a un Fondo de Reversión. Dichas canti-

dades no son tributarias puesto que su fin es que el accionista recupere al
lirmino de la Concesión, su inversión.debidamente actualizada. • Por su

loyof interés, entre e11 -zictIón.
DIRECCION Y DISE NO

INVERBROKER
AAAAAAAA 	 S	 A

Rple. de INVERBROKER S. V. B. S. A.

LLAMADA GRATUITA

100401411

TUNEL DE SOLLER
Abierto a todos

SUSCRIBALAS ANTES DEL 10 DE DICIEMBRE
las», CksIdes se atenderan Of ,.(1,roso orden at mopvon rIna I total cooertgra de la anv:a;ir4
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S.A.
SANITARIOS Y CALEFACCIONES
PALMA - CALA D'OR - MANACOR

CALDERASVI E E MAN N

RADIADORES Y SUELOS RADIANTES
SANEAMIENTO EN GENERAL (BANOS)

SAUNAS, WHIRLPOOLS
BANOS TURCOS, ACCESORIOS BANOS

ESPEJOS
TENEMOS MATERIAL ESPECIAL PARA RENOVACIÓN, 3

DESHUMIDIFICADORES.
O

o
o

Polígono Industrial Son Castelló
07009 Palma de Mallorca

	 0\o
Gremio de Herreros, 46

Telf. 20 60 02 	 c-C>

DISPONEMOS DE ALMACEN, EXPOSICION
MONTAJE Y SERVICIO TECNICO

I.! 	

1 R1rAl .,11ViNT P.IZRA
it 

t I.1cgr. ...
COMUNIMA QUE PERMANECERA ABIERTO Y A SU SERVI-

CIO, DURANTE TODO EL INVIERNO, OFRECIENDOLE SUS
HABITUALES ESPECIALIDADES DE PASTAS, CARNES Y PES-
CADOS.
TELEFONO 643465
	 CALA LLONGA - CALA D'OR

•os• 

FELANITX

Carneceria
RAMADERS AGRUPATS

Porto-Colom
Venta de carnes frescas y selectas de

ganaderías propias

SUPERMERCADO
C. Togores, 4 

_A DI 

Círculo Recreativo
..Comunica als senyors socis que ja tenen al seu abast les quo-

tes eorresponents a l'any 1990 i les participacions de la loteria de
Nadal.

Es prega vulguin passar com més prest millor a retirar-les.

01=1111•11•■

Bodas, Banquetes, Comuniones y
fiestas en general

Obierto todos los días
Para reservas Hoar a los

Tels. 437031 y 658033

6	 FELANITX

El Liban: 10.400 kilúmetres qua-
drats cle destrucciú i de mort. Lub-
nan, per als ;limbs, ens ha fet la im-
pressiú de ser un problema sense
remei.

Els libanesos, hereus dels fenicis,
han demostrat ser capacos de des-
truir el seu país, amb la mateixa ce-
leritat que el crearen. Ara, despr6s
de guerra civil, el Liban és sols un
caramull de runes on es difkil ima-
ginar que la vida pugui tornar a ser
pacifica. Com s'ha arribat a l'actual
situació, emperò?

La història es complicada i la res-
posta no es gens fàcil. La clau
tot, però , esta en el còctel religiós
que ha estat sempre aquest pais de
Ia Mediterrània oriental. AI Liban
han conviscut dues grans religions
—la crititiana i la musulmana—, es-

queixades en diferents doctrines:
maronites, catòlics grecs, armenis,
grecs ortodoxes, catòlics romans,
protestants i catòlics armenis, entre
les cristianes, i sunnites, drusos i
xiites, entre les musulmanes. El sis-
tern politic libanés reflectia aquest
mosaic religiós i fins i tot estava
condicionat per ell (reservava el
carrec de president de la república
a un cristià maronita). Endemés
la qüestió religiosa, altres proble-
mes enterbolien el present i, sobre-
tot, el futur del país, com eren les
més que evidents intencions anne-
xionistes de Siria, la desigualtat eco-
nòmica entre comunitats religioses,
la desestabilització política provoca-
da per la presencia de gran quanti-
tat de palestins, l'integrisme jomei-
nista i el panarabisme esquerra

( baasista) que arribava de la veYna
Siria. El Liban era un pais poten-
, - ialment problematic que, inevita-
blement, es dirigia cap a una guerra
civil, la qual, Iluny de resoldre cap
problema, ha portat la mort, la des-
trucció i la ruina econômica a tots
cls racons, a totes les confessions,
a totes les classes econòmiques i po-
litiques. Aleshores, com i quan s'a-
cabarà el drama libanés?

Com sempre sol passar en aquests
•casos, la resposta a una pregunta
tan comprwnesa no rau tant en ter-
ritori libanés com en determinacles
cancelleries que, d'haver-s'ho pro-
posat fa temps, ja haguessin pogut
posar fre a tanta barbaric. La derro-
ta del general Aoun i l'ocupacio si-
riana de la zona cristiana de Beirut,
han fet renéixer l'esperança de tro-
bar una propera solució al proble-
ma, que es veu enterbolida, lamen-
tablement, pels inequívocs s'impto-
mes de revenja que han demostrat
els musulmans vers els vençuts cris-
tians.

Si la situació libanesa s'ha inch-
nat ara cap al costat pro-siria i pro-

musulma, no es per casualitat. Es
la conseqiincia de la distensió en-
tre l'URSS i els EUA, de la sobtada
zimistat entre sirians i nord-ameri-
cans, arran de la crisi del golf Per-
sic, i de la necessitat de ret redar la
zona clue tenen els països d'Europa
occidental, si mí:s no per garantir
l'estabilitat dels subministradors de
petroli. Ara rnes que mai, es mes
que evident que el Liban va cairn de
la soya destrucciú corn estat, en be-
nefici d'una mes que probable par-
tick"), en favor de Siria i dels
mans, que, almenys, se r -viri per por-
tar la pau a la zona.

La história del Liban ha estat la
història d'un despropòsit. El preu
que han hagut de pagar els libanesos
per conservar el .seu pais ha estat
excessivament car. Valia la pena?
Probablement no.

Antoni Roca

SE VENDEN o se cambian por vi-
viendas, 2 casas, 1 solar y 1 jar-
din en FelanitX. -

Informes, Tel. 582289.

Terra Iluenta

La solució libanesa



Vehículos de ocasión
FIAT UNO 45 S 5P
FIAT UNO 70 SX 3P
FORD FIESTA N
FORD FIESTA 957
FORD FIESTA C 	•
RENAULT 14 GTL
RENAULT 5
SEAT IBIZA 1.5 GLX 5P
VOLKSWAGEN POLO COUPE 1.3

PM-AH
PM-AM
PM-P
PM-Y
PM-AM
PM-P
PM-G
PM-AM
PM-AV

(SABADOS MAÑANAS, ABIERTO)

Concesionario Oficial

AUTOS MARTORELL S• A.
Carrer del Socors,6. Tel.5813 48. Felanitx.

Bodega de Felanitx, Sdad. Coop. ita.
«S'acorda convocar Assamblea General Extraordinaria per al

dia 18 dc novernbre de 1990, a les 1000 i 1030 bores en primera i
segona convocatúria respectivament, ai Said d'Actes de la Casa de
Cultura i baix el segilent Ordre del Dia:
- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Lectura Auditoria de Comptes i ciel Pla de viabilitat.
- Lectura dels balanços dels anys anteriors.

Informe dels pagaments penclents.
Donar comptes de la decisió cl'Assamblea General de dur a
terme un estudi jurídic/econòmic de les distintes seccions
de la Cooperativa.

- Avanç auditoria 1989.

Se recorda que per assistir sera necessari acreditar la con-
dick) de soci.

Felanitx, a 28 d'octubre dc 1990.
El President. 	 El Secretari.

C. Puig Garcías
QUIROMASAJISTA

Lesiones deportivas, Artrosis, Lumbago,
Mala circulación, Reuma, Stress

HORARIO DE CONSULTA Y PETICION DE HORA:

SA NATURA, C/. Jaume I, 8 A - Tel. 582573 - FELANITX

GIMNASIO BEN GIM Urb. La Fe - Tel. 825010 - PORTO-COLOM

BOOMS -RIPOLL, S. A.

Pago de uva
El próximo dia 24;ttle 9 a 1 de la ma-

ñana, se procederá aCpago de uvas, en el
domicilio de Andrés Obrádor, C. Médico
Obrador, 2 Cas Concos.

Puente de la Inmaculada
ULTIMAS PLAZAS

Sevilla - Córdoba y Granada 	 44.500 PTES.

Galicia al completo
(Estancia en Corufia y Vigo)

	
42.000 PTES.

Cantabria y picos de Europa
(Hotel Los Angeles 3E)

	
35.000 PTES.

Cantabria y picos de Europa
(Hotel Sardinero 3E)	 40.800 PTES.

PARIS 	 41.800 PTE.&

souciTE Tom LA INFORMACION EN:

Llillk .VIAJU Panitx TOW ta •

C. Major, 28 - 07200 FELANITX (Mallorca)
Fax (971) 58 21 13 - Tels. 58 24 00 - 58 29 74

FELANITX

Voltor farà tot el possible perquè es puguin
veure aqui aquets partits

VOLTOR PROTESTA PER
L'EXCLUSIO DE LES ILLES
BALEARS DE L'AREA ON ES

PODEN VEURE EN DIRECTE
ELS PARTITS DEL BARCA
A LA RF.COPA D'EUROPA

ES DONEN, RETRANSAlLSOS EN
CATALÃ, PER TVE -CATALUNYA

Fent-se ressò de les protestes arri-
bades aquest dies i en ocasions con-
semblants per part d'afeccionats,
seguidors del Barça i sock i simpa-
titzants de l'Entitat, l'Associació
Voltor, Entitat germana de l'OCB,
dedicada a la normalitzaciú
tica als mitjans dc comunicació so-
cial, ha expressat el seu disgust i
clesacorcl en que «els climecres euro-
peus» les II les Balears estiguin in-
closes dins l'arca general de trans-
missions de tot l'Estat i se'ns privi
de veure en directe i en catala, coin
cs pot fer a Catalunya, els partits
del F.C. Barcelona (el passat en
front del Fran Reiklavick, que va
suposar la classificació del Barça,
.es va poder emperò veure en diferit
pel Canal 9-TVV a la 1 menys 1/4
de la matinada).

«Això s'arranjaria si, com ha de-
manat tothom, ici -is el Parlament
Balear i OCB/Voltor al Director Ge-
neral de RTVE Sr. Garcia Candau

, el 27 setembre a Palma, aquí es po-
guessin veure els 2 canals, castellà i
català, de TVE-2. Voltor va oferir al
maxim responsable dc l'Ens tota la
seva collaboració perquè això fos
possible. «Estam esperant la respos-
ta», han manifestat fonts de Voltor,
entitat que pensa expressar en breu
,aquesta reivindicació personalment
ai nou Director Territorial de TVE
a Catalunya i antic Director de tota
la radio pública estatal, Sr. Enric
Sopena, amb el qual ja va tenir al

iseu dia una entrevista l'OCB. Voltor
també ha dit que farà tot quant sia
possible perquè es puguin veure
aquí aquests partits.

Un comentarista esportiu de la
Part Forana ha resumit a Voltor per-

(111 ,1! es considera absurda la polí-
tica i tria de partits de competi-
cions europees (de les quals té l'ex-
clusiva TVE) per a les Hies: «S'hau-
ria de triar el partit dc qualsevol
de les competicions (Copa Europa,
Recopa, UEFA) que tengues més in-
teres per sí mateix. Quin sentit
()fern- a tota Espanya i a les Illes
Ea lears, el partit de tornada Tirol
(equip prou desconegut) - Madrid,
quan a l'anada els madrilenvs ha-
vieil guanyat de 9 a 1?

O donar a tot l'Estat també el
partit del Sevilla de la Copa de
l'UEFA? El partit objectivament
rris interessant era sens dubte cl
del Barça (empat a l'anada enfront
d'un rival fort), i sobretot a Mallor-
ca, on hi ha una tradiciú d'afició
barcelonista, una gran proximitat
geogràfica / lingüística / cultural i
moltíssims més seguidors (hi ha per
exemple 8 pen yes del Barça enfront
d'una sola del Madrid)». Sense en-
trar cspecíficament en aquest debat
concret Voltor creu que ovegcnt les
dues retransmissions, s'acaben els
problemes».

VENDO PRECIOSA CASA RUSTI-
CA DE PIEDRA, dos plantas, cu-
biertos 150 m 2 , dispone de agua y
luz, con 2.300 rn 2 de terreno, par-
te de bosque, situada dentro del
casco urbano de Felanitx, zona
de la serra ciels Molins, precio
5.000.000 contado.
Informes, Tel. 552227.

VENDO CASA en Avda. Argentina,
3. Tiene garaje detrás. 7.500.000
ptas. Trato directo. Miguel Sauri-
na.
Tel. (93) 6563059 (Barcelona).

SE TRASPASA TINTORERIA REX
por jubilación A pleno rendimiento
Informes en la misma.
Tel. 580707.



COMUNICA A SUS CLIENTES

Cierre por reforma el
. lunes día 19-11-90
NUEVA 'APERTURA CON
NUEVOS ESPECTACULOS

Viernes día 23-11-90
La nueva Dirección

FELANITX

Club de Baloncesto [sport Es Pot

A Lilocares

GRIMAI".
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,

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

• Increíble marcha del C.D. FE-
LANITX que regresó del campo del
R. LA VICTORIA con el total del
botín en juego, tras realizar una se-
gunda parte magnífica. Goles de
AGUSTIN, JAVI MUÑIZ (antológi-
co) ¡vaya chilena! se tiró el «pibe»,
y de GALLARDO que está esta tem-
porada, inaguantable, Ile Ah ya
¡OCHO DIANAS! en su ha ber. /4 Hu
&nuts PICIIICHI?

• Una victoria entristecida por
la lesión de SAGRERA, que como
es el caso de JULI, JULIA... y algún
otro, van a seguir en el dique seco.

• FELIPE se quedó dormido y
perdió el tren. Se llegó en un taxi
y aún tuvo tiempo de servir en ban-
deja el tercer gol a Gallardo. Mo-
dorra aparte quien sabe, sabe.

• ¡Vaya vaselina de NICO, vaya!
Un balón envenenado que desvió el
portero con la yema de los goles,
el gol hubiera sido antológico.

• Los de la «PENYA BAR CRIS-
TAL» siguen ahí, que no es po.
Hablando de los jamones, varnO.S
sólo por el Cap-2.", diremos que T,1

ganado en la RIFA fue regalado a
los jugadores, que quede claro, que
les gusta que los chicos estén bien
alimentados.

• ¿Saben la táctica secreta del
entrenador FERNANDO ASENSI?
Pues tomen buena nota, ahí va:
UNO, TRES, UNO, TRES, UNO y
DOS. Al menos funciona de mara-
villa con el viento a favor.

• Por cierto, quien disfruta de
conducir es ALFONSO. ¿Rally.) No,
coche nuevo.

• Pues un amigo de PORTO-
COLOM, sentimos no conocer su
nombre, fue el ganador del MEJOR
GOL DEL MES del programa de
TV-3. Una magnífica cámara de vi-
deo para grabar goles a tutiplén. El
gol seleccionado fue el de KOE-
MAN, aquel que se lo hace todo so-
lito.

• Esta semana o la próxima en
FELANITX vamos a volver a dispo-
ner dc DISCOTECA, se trata de
«PEP'S» antes «Class», que ha sido
totalmente remozada para mayor
gloria de nuestros discotequeros.

• Finalizó el CAMPEONATO DE
FUTBOLIN «ES REDOS», con una
final no apta para cardíacos. A sie-
te partidas, empate a tres, y la de-
finitiva se decidió por un solitario
gol (4-3). Más emoción imposible.
CAMPEONES: FINITO / CASITAS,
SUBCAMPEONES: NICO / MORE-
TE. Para el tercero y cuarto puesto,
todavía a decidirse, deben medir
sus «fuerzas» los «tandems» PA-
SOT/RAFEL y DUBITI/DIMONI.
Al final habrá una CENA de GALA
para los participantes y animadores
que se hayan provisto del oportuno
»ticket». Ya les contaremos más en
nuestras próximas ediciones.

• Quién prepar .un PROGRAMA

EQUIPO SENIOR
Primer partido en casa. Resulta-

do: RENAULT P.C., 39 - BINISSA-
LEM, 29.

Puntos conseguidos: María, 10;
Elena, 3; Kati, 6; Vivancos, 11;
Carme, 2; Marga, 1; Isabel, 4; Mar-
garita, Francisca, Sutler, Dolores y
Barbara, 0.

Baja calidad durante todo el par-
tido, tanto por el Renault como por
el Binissalem; el frío y la humedad
—
MONSTRUO es 1ELEVIS10 FELA-
NITXERA para el próximo dia 6 de
diciembre. SEIS HORAS ininte-
rrumpidas de programación en DI-
RECTO, con muchos PERSONAJES
archiconocidos, CONCURSOS, PRE-
MIOS... La próxima semana dare-
mos más detalles. 17 anys de televi-
sió felanitxera, 7 anys!

• Para el viernes (día clave),
día 7 de diciembre, el «CINE PRIN-
CIPAL» prepara otra GRAN NO-
CHE DE TERROR con los títulos
siguientes: «NOSFERATU: PRINCI-
PE DE LAS TINIEBLAS», AL FILO
DEL HACHA», «LA MOSCA II»,
«LAS BRUJAS DE EASTWICK»,
«SLUGS: MUERTE VISCOSA» y
«NOCHE DE MIEDO 2». a saben,
vísceras, hemoglobina a go-gó, sus-
tos, escalofriantes gritos. La velada
promete ya que habrá actores dis-
frazados para sorprender a alguna
alma cándida.

• «FELANITX - RADIO», como
ya les dije, vuelve a emitir, ya sa-
ben el punto 107'7 de su dial de la
F.M. Los lunes, miércoles y viernes.
A destacar el programa «MACARIO
SHOW» que presenta el amigo AN-
DREU ALBONS.

• Este fin de semana «CINE
PRINCIPAL»: presenta las siguien-
tes películas: «JOE CONTRA EL
VOLCAN», interpretada por TOM
HAWS, una comedia divertida don-
de un enfermo en fase terminal
quiere ser un héroe y «REVENGE»
con KEVIN COSTNER.

• La semana pasada al anunciar
los partidos de fin de semana co-
metimos g r a v e s equivocaciones.
Pero ésto tiene su lado bueno, uno
Sc entera de que al menos alguien
lo lee a uno. Pasó que nos fiamos
de otros medios informativos, ¡que
va ven!, no son de fiar. Esta sema-
na, si, de verdad, el C.D. FELA-
NITX recibe en «Es Torrentó» al
XILVAR. El CAS CONCOS viaja a
PETRA, mientras que el S'HOIZTA
juega en su feudo contra el PORT
DE SOLLER. Suerte a todos.

EL RESERVA

deslució mucho el espectáculo y el
fuerte viento reinante hizo que los
aleros fallaran mucho en el tiro.

A destacar del RENAULT: Mejo-
res jugadoras, María y Carmen y
los minutos jugados por Francisca
que supo dirigir el equipo con gran
soltura, dado que aún está en edad
juvenil y no entendemos como el
entrenador no le da mas minutos,
va que se los merece.

Extraña también 103 pocos pun-
tos de Isabel Reverte ya que los 4
conseguidos son sólo tin espejismo
dc lo que ella puede dar de sí. Para
finalizar, la reaparición de Kati Ló-
pez, después de su viaje de novios.
Estuvo bien, pero se le notó la fal-
ta de ejercicio físico y que tiene
que ir a más. Esperamos que el
RENAULT con más rodaje y con
más confianza entre sus jugadoras,
den mucho que hablar y días de
alegría a Porto Colom.

EQUIPO ' CADETE
Partido suspendido por la lluvia

y por no presentarse el árbitro_ Sc
jugara entre semana.

PROXIMOS PARTIDOS:
CADETE: Sábado día 17,11 SI-

NEU-CLIMALIT.
SENIOR: Domingo día 18,11. Par-

tido contra el líder imbatido de la
Competición, SAN SALVADOR DE
ARTA-RENAULT.

El equipo espera que le acompa-
fiéis en este duro partido.

Como sabéis en esta primera jor-
nada se hizo un poco de fiesta, con
Ia actuación de las Majorettes y
presentación oficial de los equipos.
El RENAULT entregó una rosa al
equipo contrario. Damos las gracias
por la asistencia de nuestro alcalde
Sr. Bernat Artigues y del Concejal
del Ayuntamiento Sr. Miguel Bar-
celó, así como también de toda la
junta del Club Esport Es Port. Ter-
minando la fiesta con un vino de
honor en el Bar Mar i Vent para
todos los asistentes. El ambiente
durante todo el partido fue de ani-
mación absoluta para con el equi-
po.

Esperamos que cada domingo que
el Renault juegue en casa sea tanto
o más animado para crear un buen
ambiente deportivo en Porto Co-
lom.

Si quereis haceros socios del
Club podéis apuntaros en calle Si-
vinas, s/n. Teléfono: 8225183.

Os esperamos.
PAT

Gimnasia Columna Vertebral
Dirigida por fisioterapeuta.

Cifosis, Escoliosis, Lordosis, etc...
Masajes deportivos y relajantes

Policlínica LLEVANT
Via Ernesto Mestre, 36 - Tels. 582233 - 582464



PORTO COLOM .

CASAS PAREADAS -DIRECTAMENTE DEL
CONSTRUCTOR
1.000.000PTAS. ENTRADA Y RESTO EN
COMODOS PIAZOS

3 DORMITORIOS DOBIES 2 BAFIOS+ASEO,
SALON/COMEDOR, COCINA, DESPENSA,
COLADURIA, TERRAZAS, JARDINES Y PISCINA.
-TODO EN 19 CALIDADES-

INFORMES TEL:82 43 45Y20 10 61

FELANITX 9.

FUTBOL
ja EFERENTE

Partido jugado en la matinal del
domingo. Escaso público en las gra-
das del campo de «S'Indioteria».

FELANITX: M. Roig, J. Roig,
Sufier, Sagrera (Ri,co), Adrover,
Aznar, Oliver, Maimú, Gallarclo,
Hernandez (Muñiz) y Garcia (Bar-
ce16).

ARBITRO: Cabrer. Bien. Amones-
tó con la cartulina amarilla a Pito
y a Garcia.

GOLES: (1-0) min. 23, Patxi;
(1-1) mn. 46, García; (l-2) min. 81,
Muñiz; (1-3) min. 88, Gallardo.

DURMIERON EN LA 1. a PARTE
El Felanitx no encontró su sitio

en la primera parte, en que los lo-
cales dominaron, a su manera, la
.zona ancha. Unos primeros 45 in.
de total dominio «victoriano». Al fi-
nal 1-0 en contra de los felanit-
xers.

MARAVILLOSA 2. a MITAD
En la segunda parte la cosa cam-

bió, el sol salió por Antequera.
Apenas comenzada, era Agustí Gar-
cia que tras recoger un rechace del
meta conseguía la igualada.

El Felanitx jugaba de forma prac-
tica, sin concesiones de cara a la
galeria, imponiendo su mejor con-
clición. Los locales se hundieron, v
Javi Muñiz en el min. 81, de espec-
tacular chilena, marcaba el 1-2. Es-
tupefactos se quedaron los poqui-
tos espectadores. Y a dos minutos
del final Nico trenza una buena ju-
gada, es Felipe quien consigue cen-
trar perfectamente a la demarca-
ción del «pichichi» Gallardo quien
sentencia el resultado. Una victoria
justa y totalmente merecida

TOMell

La REGIONAL
CAS CONCOS, 1 - CAMPOS, 2

DEMASIADAS BAJAS
Partido de gran rivalidad corral . -

cal entre el Cas Concos, que se de-
bate poi - la cola de la tabla, y el
Campos que se erige H&J. de la
Clasi ficación. El Cas Concos est.'
temporada no ha tenido lortuna
con los Colegiados, y amen de las
lesiones y bajas pot- falta de inte-
rOs, ha visto que sus ,jugadores han
sido sancionados duramente. El 01-
timo caso es el de Fiol, que ha sido
castigado por el Comite por ¡un
año de suspensión! El partido fue
jugado de poder a poder, con me-
jor acierto artillero por parte visi-
t a n te.

INFANTILES
FELANITX, 1 - AVANCE, 7

El gol de Miró en colaboraciún
de la zaga contraria no sirvió abso-
lutamente para paliar esta contun-
dente derrota.

BENJAMINES
COLONIA, 1 - FELANITX B,
Partido muy nivelado.

S'HORTA, O - FELANITX A, 6
AMISTOSO

Jornada de descanso para jugar
e part WO de signo amistoso. To-

tal superioridad de los «felanitxers»
/pie con goles de T, Vidal (2), Cam-
pos (2), San Nicolas y Valentin de-
mostraron su superioridad.
FU I BOLET ESCOLAR
ALEVINS
PEGASO II, 2 -

ST. ALFONS/
VIATGES FELANITX, 9

PERFECTE REMUNTADA
Remontada, la que realitza l'equip

de St. Alfons, quan en el minut vuitè
veia encaixat el segon gol en contre,
arribant a la fi ciels primers vint mi-
nuts amb un resultat favorable de
2-5. Pressió fou la clau que empra-
ren els joves jugadors, i saberen
aprolitar les constants errades del
contrari i marcar. Domingo B. (4),
Ramón O., J.M. López, J.A. Illescas
(2), i• A. Obrador foren els autors
dels guts de l'equip Viatges Felanitx.
I per part de l'altre equip marcaren
Bonifacio i Vazquez.
INFANTILS
ST. ALFONS «B»/
VIATGES FELANITX, 7 -

JOAN CAPO, 2
AVORRIT

Demati humit on els dos equips
disputaren un encontre x'ertadera-
ment avorrit, l'únic destacable fo-
ren els gols que aconseguiren els
jugadors P. Villanueva (5), D. Po-
rras (2) i J. Caries (2), que foren de
bella factura. L'equip infantil de
Viatges Felanitx estrenava equipat-
ge, equipatge que ve donat pel seu
patrocinador i manager Toni Ferre-
ro. Cal recalcar que l'equip infantil
de V. Felanitx du jugats tres partits
de pre-temporada sense haver-ne
perdut cap encara.

R4FEL PENDIENTE

Futbolet
I Trofeu Hamb. Recreat.
«Es Llevant»
RESULTATS:
Cons. Puig Iltigny, 2 - Old Stars, 3
Autolavado Felanitx, 1 -

Banca Marx, 3
Resultats corresponents a la cin-

quena jornada, en la goal els equips
han anat sumant punts.

La classificació, a falta d'una jor-
nada per a la fi d'aquest trofeu, Os
la segiient:
1 Old Stars
2 Cons. Puig Hugny
3 Banca Marx
4 Autolav. Felanitx

Avui dissabte, al Camp Municipal
d'Esports,es juga la darrera jornada
d'aquest trofeu. A les 17 h. jugaran
Construccions Puig Hugny contra
Autolavado Felanitx i després a les
18 h. es clourà el trofeu amb l'en-

BASQUET.

RESULTATS
Cadets:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 55
SANT JOSEP,	 59
Jtiniors:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 84
JUVENTUD MARIANA, 	 62
SMiors Provincial:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 52
CAMPANET,	 41
III Divisió:
AUTOCARES GRIMALT,	 58
PERLAS, 	 53

COMENTARI
Es va tractar d'un vertader mira-

cle que es pogués completar la jor-
nada degut a la pluja. Pel que fa als
resultats, com heu pogut Ilegir,
aquests Toren positius amb l'excep-
ció dels cadets que, desprès de qua-
tre partits, encara no han assaborit
el gust del triomf.

Els CADETS regalaren el partit
en el primer temps, pie d'errades i
precipitacions, en el que se situaren
11-31 (minut 12). El panorama del
descans no era molt millor (24-40).
Una extraordinaria reacció a la 2.a
part arriba a posar-los per davant
(50-48), pet-6 els tirs Mures dels dar-
rers minuts ens privaren de la que
hagues estat la 1. a victòria. En l'as-
pecte positiu destaquem el jugador
Cesar (autor de 32 punts), els de-
butants Rotger i Guerrero i els poc
habituals en la temporada passada
Oscar i Mendez. A l'altra cara de la
moneda hi trobam Rafel Boyer, un
jugador que val molt, a qui el dis-
sabte no li sortien les coses.

Els JUNIORS demostraren altre
cop que són com una maquina de
fer punts (en quatre de cinc partits
jugats n'han fet més de 80). Resis-
tiren els sollerics fins ben entrat el
segon temps (45-42, minut 24), pet-6
llavors va ser quan se va poder veu-
re el millor joc de la temporada i, 7
rninuts després, el marcador asse-
nyalava 71-46, fruit aim') d'una molt
bona defensa i (leis contratacs ben

contre entre Banca Marx - Old
Stars.

Un cop finalitzats els encontres,
cap alla les 1830, en el local de
l'Hamburgueseria Recreatius «Lle-
vant» (Avda. Argentina) tindrà Hoc
l'entrega de trofeus.

Quedau tots convidats.
M. Talavante

duits. Tomeu Maimó lidera els
anotadors amb 28 punts, seguit
Gaspar Noguera (14, 2 triples), Fu-
liana (12) i M. Julia (I1).

A l'equip de SENIOR PROVIN-
CIAL, que obtenia la 5." victèria de
7 partits clisputats, destacaren dos
júniors, Torneu Mairnó (19 punts) i
Rafel Lladó (18). El partit no oferí
moltes complicacions, perque ja
des:.del principi fou ben encarrilat i
aixi):decidi el resultat al nostre fa-
vori perquè aiximateix els visitants
s'e.spabillaren a la 2.a part.

«Autocares Grimait» de TER-
CERA s'ha convertit en un niatage:
gants. Ja va perdre aqui el «Impren-
ta Bahia» i ara, el líder imbatut
«Perlas» de Manacor també va caure
aqui. El partit, lògicament, se pre-
sentava ben difícil i amb gran ani-
vellament de forces, com així va ser.
Els de Manacor, amb mês joc de
conjunt, dominaven lleugerament en
el primer temps, fins en els darrers
minuts, però gracies a un 8-0 final
s'arriba al descans amb avantatge
(29-23). En el segon període, quan
se n'adonaren els del «Perlas», el
marcador quasi be se presentava in-
salvable (48-34) per un equip que
no éš molt anotador. La reacció vi-
sitant servi per donar emoció fins
als instants finals, inacabables per
les rAltes personals pitades. Guillem
Amengual (17 punts, 12 rebots, 5
taps), A. Oliver (10 rebots, 10
punts), D. Boyer (10 punts) i Pere-
lló (7 punts, 3 assistències i 6 batons
recuperats) varen ser els jugadors
rnés destacats.

AQUESTA JORNADA
Ens quedarem sense bàsquet a

Felanitx. En partit adelantat, el di-
jous els seniors havien de jugar a
Son Carrió. El clissabte horabaixa,
dos forts compromisos, pets cadets
(Patronat) i per l'equip júnior (Cos-
ta de Calvià).

El «Autocares Grimait» de 3." el
diumenge s'ha de desplaçar a Eivis-
sa per tal d'enfrontar-se al Tisa Ca
Nostra . de Sant Antoni.

LARRY CISTELLES

SE TRASPASA RAU SNOOPY'S en
Ia calk Hospicio.
Inf.: 	 5S1555 o en el mismo.

COMPRARIA SOLAR 0 CASA cer-
ca del Parque Municipal. Precio
razonable.
Tel. 583329.

SE VENDE
APARTAMENTO

EN PORTO-COLOM 1*. linea
planta baja. (Y.sped, piscina,
dormitorios, 2 Imilos, cocina,
lavanderia, salón-comedor,

terraza cubierta.
Superficie 120 m2 más 50 1112.

terrazas.
INFORMES: Tel. 824273

Continua esa fantástica y gloriosa marcha
del C. D. Felanitx

Recreativo La Victoria, 1 - Felanitx, 3

7 punts
6
6

»

L'equip «Autocares  Grimait» superà el «Perlas»
Els manacorins perden fa imbatibilitat



Ven a apostar con el litter.

20.000 pesetas
si,después de probar

an Renault 19,
compras otra

marca.

Aquí te esperamos para
apostar contigo.

Ahora Renault te da
20.000 pis. si después de
probar un Renault 19, 3, 5
puertas o Chamade decides
comprarte oft, mama*.

Así de seguros estamos

de la nuestra. Y de que si te
llevas ahora un Renault 19
ganarás más, disfrutando
también de otra gran promoción.
No te lo pierdas. Saldrás
ganando decidas lo que
decidas. Eq la apuesta del líder.

Ven a Renault y verás.

• °feast tali& Itasta el 30
dr Noviembre, porn modelos

k mama categoria (segan
ciasifiración ANTAll adquiridos
en un periodo no superior a 30
dias d”pues de la proeba del
Renault 19.

Alas información Ilamondo
al &Worm 900 100 500.

Apneeta en tu coneeeionarios

RENATJI.T
FRANCISCO MANRESA, S. A.

Carrer Campos, Km. 0'5 - Tels. 581984 -581985 - 07200 -FELANITX
Carretera de Felanitx,- 5 - Telefono 657393 - 07669-CALONGE (Santanyi)

Boutique
C/. Campos 	 FELANITX

Les ofrece:
ARTICULOS PIEL

ROPA SENORA, CABALLERO Y NIÑO

OFERTA NOVIEMBRE
BOLSOS 50 % DESCUENTO

VALE DESCUENTO POR APERTURA
DEL 10% EN TODA SU COMPRA, DEL 4 AL 25 DE NOVIEMBRE

Presente este anuncio al efectuar su compra

Además le obsequiamos con un
CINTURON o una CARTERA

por cada 10.000 Ptas. de su compra.

LE ESPERAMOS 	 VISITENOS

• 10
	

FELANITX

Coloms a la Sala
EL BATEE I ELS DEL PP,
TUDARAN ELS DINERS

PUBLICS PER A DEFENSAR
ELS SEUS INTERESSOS

Al Ple passat els del PP acordaren
apellar clavant el Tribunal Suprem
Ia sentencia comdenatúria d'un
acord de la Comissió de Govern de
l'any 1987, pel qual atorgaren clues
llicencies dins Cas Corso, en contra
dels informes tecnic i juridic.

L'Ajuntament ha defensat per sis
x'egades que a Cas Corso hi ha d'ha-
ver clavegucres i les sis vegades ha
guanyat els plets. A més al mateix
Ple acordarem iniciar l'execució sub-
sidiaria de les clavegueres de'Cas
Corso a compte dels urbanitzadors.
Ningú que estigui qualificat de 'tier-
sona racional, pot entendre qtré el
Batle'i tres més emprin diner4 Pú-
blics per a defensar clavant el Tribu-
nal Suprem que es poden donar
eencies dins Cas Corso sense claVe-
gueres. No hi ha cap argument per
a clefensar aquest acord dels del
PP, perquè és només una qüestió
personal i les qüestions personals es
duen a port amb els diners perso-
nals. Els plets que el nostre grup
de COLOMS ha interposat, no s'han
pagat amb cap diner públic. Esta-
ria be que els del PP responguessin
personalment de le§ seves decisions
personals i irresponsables.

Tot això només té una explicació,
encara que no sigui admisible:
aquesta decisió s'ha presa per per-
dre temps i que la querella criminal

que deien que havien guanyada, no
es resolgui fins d'aqui a un any.
Nosaltres creim que no esta be que
emprin eis diners públics per irres-
ponsabilitats personals i a això ho
repetirem on sigui necessari, massa
vegades es gasten els diners dels
contribuients massa alegrament i
als diners públics els haurien de te-
nir tant d'esment com si fossin els
propis.

PORTO-COLOM, se alquila CASA
amueblada para todo cl afio.
Informes, Tel. 462317.

SE ALQUILAN DOS VIVIENDAS y
otra vivienda con local comercial
en calle Quatre Cantons de Fela-
nitx.
Informes, Tel. 580197 i 580269.

ALQUILO BAR RESTAURANTE
BOB'S en plaza Cas Corso de Por-
to-Colom. El alquiler se empezara
a pagar a partir de abril cle 1991.
Informes, Tel. 93 - 4251958.

PORTO-COLOM VENDO CHALETS
ADOSADOS, 3 dormit. piscina,
vistas al mar. Materiales lujo.
Urb. La Fe. 11 millones de ptas.
Informes, Tel. 756548 (horas co-
mida).

SE OFRECE MUJER para servicio
doméstico o trabajo por horas. Y
CHICA para guardar niños y tra-
bajos domésticos.
Informes, Tel. 582381.

•i ESCACS

PREFERENT
C.E. FELANITX, 2,5
ALCUDIA, 3,5

L'equip de categoria preferent no
pogué evtar l'haver de jugar els
play-off de descens, després de la
derrota sofrida aquest dissabte pas-
sat.

Esperem que després de sa visita
a Andraitx, darrera d'aquesta sego-
na fase les coses millorin, ja que
hauran d'enfrentar-se a t res equips
Ales i tan sols tIIÌ l'ells se salva.
Per l'equip 	 Fela 11 X Va Veil
Elan Cerrai ( 	 Pere Girard
(!); Miguel Gaya (1); Manuel Sie-
rra (0); Lloren; Canaves (0); Juan
Canaves (0).

PRIMERA
LA SALLE, 2
C.E. FELANITX, 3
L'equip de primera va esser tot el
contrari que el de preferent. A Ciu-
tat, contra La Salle varen guanyar
una meritòria partida. Dels 5 juga-
(tors amb que compta l'equip, tan
sols en jugaren tres i tots tres va-
ren guanyar. L'equip felanitxer va
alinear a Ricard Martinez, Toni CA-
naves i Oscar de Lacha. Dissabte
horabaixa comencen a jugar et play-
off d'ascens i sera contra el Porre-
res.

Gori Vicens

VENDO SOLARES EN PORTO-CO-
LOM, vistas al mar. 2.500 m2, luz
y agua. Precio 1.800 ptas. m2.
'Informes, Tel. 711150.

Tenis taula
3. DIVISIÓ NACIONAL

BAR ETS ARCS, 0
BAR SHORT, 5

L'equip felnitxer no pogue doble-
gar en cap moment l'equip de Ma-
nacor. Va esser un partit d'aquests
que no surt res be i cap des tres jo-
gadors locals pogueren guanyar cap
partida. Pel conjunt d'es Bar Ets
Arcs varen jugar Miguel Ginarcl,
Miguel Calclentey i Notre Bauza.

Gor

PORTO-COLOM VENDO CHALET,
4 dormit. con armario, 2 bafios

Sala-COniellOr COn
MCI1Ca, COCi I la allIllehlada COrl des-
pensa, gran salón con barbacoa, 2i
garajes. Vistas al mar. Precio 23
millones. Facilidades.
Informes, Tel. 711150.

SE NECESSITA SRA. 0 SRTA. con
carnet conducir, para limpieza do-
mestica, jornada laboral comple-
ta. Trabajo todo el año.
Informes, Tel 581984 (Sr. Bordov)

CURSO ICONOS del 13 al 29 del
11. Martes y jueves de 1830 a
20'30.
ARTS RAVAL, C/. Mar, 3 Felanitx.
Inf.: Tels. 550591 y 827158.

1IMOMIMINIM

SE VENDE ORDENADOR. A.T.
(tulip.) Discos 3 1/2, 1'44, Mb,
5 1/4, 1'2, Mb. Duro 20, Mb, 24
Milisegundos. EGA monitor
EGA COLOR.
Informes, Tel. 581282 de 5'30 a 8
tarde, excepto sábado y domingo_




