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Set op île Televisió Fek Oxen
Conversa amb Bernat Obrador RicartAhir divendres amb una glosada

i la presentació del nou grup de So-
nadors de la Llar, havien de comen-
çar els actes organitzats amb motiu
del XIV& aniversari de la Llar de
la Tercera Edat.

Demà diumenge el programa és
el següent:

A les 10,30 h., Missa a la Parrò-
quia i concert per la «Coral de Fe-
lanitx».

A les 12 h., davant la Llar, con-
cert per la Banda de Música de
Felanitx.

A les 14 h., dinar de germanor a
«La Ponderosa».

A les 21 h., a l'Auditori Munici-
pal, actuació de «Els Valldemossa»,
activitat patrocinada per la Caixa
de Balears .Sa Nostra».

Dimecres dia 5, a les 16,30 h., a
la Llar, ball amb Orquestra.

No cal dir que els integrants d'a-'
quest gran collectiu se sentiran
molt contents de que els felanitxers
tots, vulguin compartir amb ells
aquesta festa i des de les nostres
planes fan una convidada general.

Nosaltres per la nostra part
,préim que seria escaient aprofitar
l'avinentesa per compendiar una
mica la tasca que du a terme la
Llar a través de les distintes sec-
cions i als nivells rereatiu, cultural
i assistencial que són als que basi-
cament treballa.

Diguem per començar que el
coHectiu acull un nombre de socis
de tota la comarca que s'acosta als
7.000 i que moltes de les activitats
són coordinades des d'aquesta rea-
litat i per tant cobreixen l'àrea geo-
gràfica de migjorn.

I començarem per exposar el que
es fa dins l'àrea d'Acció Social que
es la que tal volta es coneix menys.
Per cobrir aquest aspecte es dispo-
sa de l'Assistenta Social de l'Ajun-
tament —que és la que coordina la
feina— i de dues persones proce-
dents dels objectors de consciencia.
INSERSO transfereix uns doblers
a l'Ajuntament perquè a través de
l'Assistenta Social s'emprin en les
necessitats. No es donen doblers.
Es visiten malalts i impedits i es
gestionen assumptes i es resolen
problemes. Tinguem present que el
cens de persones impossibilitades
—que no surten gairebé mai de ca
seva— es d'uns 140 i aquestes per-
sones tenen uns problemes especí-
fics que cal encarrilar.

Quant l'assitencia sanitaria hi ha
servei diari d'ATS, Metge en dies
alterns, sala de rehabilitació, gim-
nàstica de manteniment i podòleg.
També dins l'àrea de serveis socials
hi podem esmentar el servei de
menjador i de perruqueria, tant

per homes cum per dones.
En qüestió de cultura, són de

tots conegudes perquè setmanal-
ment s'anuncien en aquest setma-
nari les activitats: conferències,
excursions culturals, projeccions,
cinema, etc Es disposa d'una bi-
blioteca cada cop més nodrida i in-
teressant. Es congrien iniciatives
molt estimables, per exemple darre-
rament, es demana la concessió de
la Medalla de la Ciutat a les mon-
ges de l'Hospici, s'ha demanat tam-
bé el nomenament de D. Bartomeu
Quetgles fill illustre de Felanitx i
ara mateix es proclamara Mn. Pere
Xamena soci d'honor de la Llar. Ja
ens_ referirem la setmana passada
als grups recentment creats de so-
nadors, el de Teatre i la imminent
creació d'un cor.

I per últim podríem esmentar la
O :gran activitat desenvolupada dins

el camp recreatiu. Festes, balls, ex-
cursions recreatives, celebracions
populars, matances, les Verges,
carnaval, etc.

Un ampla ventall d'activitats cer-
tament i una gavella ja considera-
ble d'anys —catorze— que guarnei-
xen l'hermosa realitat d'aquesta
entitat felanitxera que tots conei-
xem amb el nom entranyable de la
Llar.

Que per molts anys pugui seguir
Ia seva tasca meritòria entre nosal-
tres.

«Mestres i artistes.
Homenatge»

Aquest és el títol d'un llibre que
acaba d'editar la Conselleria de
Cultura del Govern Balear amb mo-
tiu de l'homenatge als mestres que
se celebra anualment durant la «Set-
mana del Mestre».

En aquest llibre s'hi fa referencia
a un grapat de persones que a la se-
va condició d'educadors hi afegei-
xen la de conrar alguna manifesta-
ció artística.

Així veim que hi figuren els fela-
nitxers Jaume Mir (escultor), Mn.
Bernat Julià (músic), i Joan Maimó
(pintor i escriptor) i el santanyiner
i felanitxer d'adopció, el nostre com-
pany i collaborador Miguel Pons,
que també l'hi ha plagut a més d'es-
criure fer incursions pel camp de la
pintura.

El llibre s'obri amb sengles pre-
sentacions de la Consellera M.a An-
tònia Munar i de Gabriel Janer Ma-
nila i després s'inclou una cronolo-
gia i una entrevista amb cadascun
dels personatges seleccionats.

Dijous que vé Televisió Felanitxe-
ra celebrarà el seu sete aniversari
amb un programa especial de llarga
durada que començarà a les 6 del
capvespre, durant el qual es realit-
zaran entrevistes, concursos, repor-
tatges... Es Ilegiran gloses, se con-
taran acudits, etc. Tot i que encara
no s'han confirmades totes les in-
vitacions cursades, sabem que des-
filaran per la petita pantalla el poe-
ta Joan Manresa, el decorador Mi-
guel Sagrera, el periodista, Joan

Set anys de can* començat amb
els lbgics, balboteigs dels. princi-
piants, s'han anant consolidant poc
a poc tant en l'aspecte d'equipament
tècnic, com en el de l'aprenentatge
d'uns procediments d'informació
abans descoheguts. I al radera —i
a cops ben al davant— de tot aquest
procés, la figura simpàtica i tenaç
del seu responsable, en Bernat Obra-
dor Ricart, en Bernat Banya.

A ell ens adreçam perquè ens par-
li un poc d'aquests primers anys de
Televisió a FeIanitx.

—Estas satisfet, Bernat, de l'evo-
lució de TVF al llarg d'aquests set
anys?

—Molt, perquè varem començar
d'una manera molt modesta, amb
una precarietat de medis que avui
ens espanta i a poc a poc ens hem
consolidat i hem aconseguit una
programació que consider ben ac-
ceptable.

—Quins són els obstacles més
greus que heu hagut de superar?

—Hem hagut de treballar en dos
fronts diferents, per 'una part aeon-
seguir una programació setmanal
regular i digna i per l'altre procurar-
nos els mitjans tècnics necessaris
per arribar als telespectadors. En
aquest darrer aspecte l'objectiu més
anhelat era el repetidor de Sant Sal-
vador que ens permet ara cobrir to-
ta la comarca i fins i tot amb una
antena normal del canal 25 orienta-
da cap al repetidor ens poden veu-
re gairebé de tota l'illa.

—Has tengut sempre la collabora-
ció desitjada?

—Si. Sempre l'he tenguda de tots
els que l'he solicitada. Tots els col-
laboradors han fet més del que po-
dien fer i de manera totalment des-
interessada.

—Aquests set anys de tasca televi-
siva, que t'han donat, més disgustos
o satisfaccions?

—Moltes més satisfaccions sens
dubte, sense voler suposar que no
hem tengut problemes i preocupa-
cions que, encara ara n'hi ha molts,
sobre tot en l'aspecte econòmic.

—Quins són els projectes pel fu-
tur immediat?

—Millorar cada dia més en tots
els aspectes, tant tècnics com de
programació; per tal de fer passar
als telespectadors unes estones en-
tretengudes amb coses nostres.

—Vols dir qualque cosa més, Bei-
nat?

—Vull agrair de tot cor l'excel-
lent collaboració de tot l'equip de
TVF i en nom d'aquest mateix equip,
donar les gracies als telespectadors,
de l'assiduitat dels quals n'estarn
molt satisfets i ens dóna coratge per
continuar la nostra tasca.

Nosaltres, Bernat, eagrairn agues-
tes paraules i vos desitjam a tots
els que feis Televisió Felanitxera,
molts d'anys i molts d'èxits dins el
camp dé la informació.

Bona música
La setmana passada ens depara

dos «moments» musicals molt afa-
lagadors. Un fou el concert de la
Simfònica, vertaderament excepcio-
nal en quant ens permeté escoltar
el violinista alemany Leon Spiere,
solista des del 1963 de l'Orquestra
Filarmbnica de Berlin, qui dirig í
alhora la Simfènica en peces de
Haydn, Beethoven i Mozart.

L'altre fou el concert que donà la
Banda de Música amb motiu de la
festa de Santa Cecilia. Aquest ens
féu constatar l'alt nivell assolit per
l'agrupació sota la batuta de Pas-
qual V. Martinez. L'actuació de la
nostra banda, amb peces de Doni-
zetti, Rossini, Bout, Soutullo i
Verd, Bernstein, Bonillon i Man-
chón fou un autèntic regal per a
l'oïda. Molt be per la Banda. En-
vant ses atxes.

Cosme Oliver sera el
candidad a l'alcaldia
pel Grup Popular a les
properes eleccions

A la reunió celebrada recentment
pel comité local del Grup Popu-
lar, es decidi que el candidat a bat-
le o cap de llista per a les prope-
res eleccions municipals sera l'ac-
tual batle Cosme Oliver.

Aquesta mateixa setmana, la de-
cisió esmentada s'havia de presen-
tar al Comité Provincial per a la
seva ratificació.
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral:	 1.875
Semestral a fora: 2.025

SANTORAL

Diu. 2 Sta. Bibiana
Dill. 3 St. Francesc Xavier
Dim. 4 St. Joan Damascê
Dim. 5 St. Sabas
Dij.	 6 St. Nicolau
Div. 7 St. Ambre:6
Dis. 8 Immac. Concepció

LLUNA

Lluna plena dia 2

COMUNICACIONS
AUTOCAR.S

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

Palma • Felanitx des de l'esta
cié: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes), 9,30, 13, 15,45 1 19,30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15,45 i 20,30 h.

Felanitx-Portoeolom: 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
hores.

Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11.15 h.

Cala d'Or - Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes I diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN

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

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

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines I Policia
580051, 580080 1 580365
SM° urgencias 582200
Funerària Felanitx

580448-581144
Ambullindes

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

Bodas, Banquetes, Comuniones y
fiestas en general

Obierto todos tos días
Para reservas llamar a los

Tels. S37031 y 658033

Joan prohens Obrador
va morir a Felanitx, el dia 26 de novembre de 1990, a l'edat de 66 1111VS,

havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció A postOlica

Al CO sia
La seva afligida esposa Ca terina Rosselló Vidal; germans Andreu, Jaunie i Antoni; germa nes

politiques Nfargalida Nlesquida, Nlaria Vadell, Nlargalida Ho!, Sor ,Maria de la Salut i Sor Jaumeta

(germanes de la Caritat); Ii I lois Nlargalida Prohens Mesquida, Janine Prob ens Fia Janine Probens

Vadell i Eva Nlaria Nicolau Ferrer; nebots, Jaunie Prohens Mesquida, el seu estima( Joan Probens;

cosins i els nitres familiars, vos demanen que encomaneu la seva anima a Wu.

Casa mortuòria: C. .lajor, 50 (( h i n Ca bestra)

FELANITX

Iljuntament de Felanitx
ANUNCIS

La Delegació dc Cultura de IA ju:1-
tzmen de Felanitx vol donar l'enho-
: . abona ins cordial al director i a la
Parda de Música de Felanitx, junta-
ment amb els solistes, pel concert
del dia de Santa Cecilia, i els ani-
ma en la seva tasca.

Felanitx, 27 de novembre de 1990.

L'AJUNTAMENT DE FELANITX
vol agrair als veins de Son Valls l'in-
teres demostrat en la realització de
les lestes de Crist-Rei passades i
amb especial menció a les mestres-
ses de casa les quais fan les llepo-
lies molt bones.

Molts d'anys!
Felanitx, 27 de novembre de 1990.

L'Ajuntament informa que el pro-
per 7 de desembre la Corall la Ban-
da de 'Música • de Felanitx donaran
un concert a l'Església de Cas Con-
cos després de la Missa.

Felanitx, 27 de novembre de 1990.

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

AL SR. MORA
Sr. Mora:

La carta del Delegat de Sanitat
massa esfereiclora com per passar-
la per alt. Al Sr. Mora li preocupa
que un felanitxer denunciï la venda
fraudulenta i sense condicions sani-
taries al Mercat, però no li preocupa
que es clenunci .i el let, li preocupa
que aquest denunciant sigui an:)nim
I en comptes d'agafar les messions i
tramitar la denúncia i explicar pú-
blicament que ell com a Delegat de
Sanitat es el responsable de denun-
ciar les deficiencies sanitàries que
poden afectar a la salut dels felanit-
xers, convida a l'anànim denunciant
a sortir de l'anonimat, perquè en no
ser anònim, faci la feina que li cor-
respon fer al Sr. Mora com a Dele-
gat de Sanitat.

Sr. Mora, vostè sap que el Mercat
sanitàriament no es pot obrir de fa
anys i vostè no ha fet res més que
assistir a la seva mort i n'es respon-
sable en primera persona, no tireu
pilotes fen-a, feis el que toca que,

molts de felanitxers sabem que el
primer que es ta de; de l'Ajouta-
ment C:s comunicar al denunciat qui
l'ha dentinciat i onlrontar els cinta-
dans quan, el que les correspon

veillar pel compliment de les nor-
mes i denunciai ells el que no esta

la leuislaciú vigcnt i no
.:uar i acabussar als felanitxers.

Un arrOriim

Sr. Regidor, el senyor Casals a la
scva carta vos demanava una expli-
cació sobre una qiiestió que afecta
a tots els consumidors. Per aixb, no
pue entendre de cap manera com
vos enlloc de contestar a allà que
clemana el convitiou, de inallera pot:
amable, a tenir una entrevista pe r .
sonal, a la qual no queda clar si li
clonareu explicacions o si el renya-
reu per haver escrit aquella carta.
Dc qualsevol manera, no trobau
que seria millor que tots els intc-
ressats poguessim saber allô que li
heu de dir?, ja que no es tracta
d'una qiiestió personal- sinó d.'inte-
res general.

Es llàstima que precisament vos
hagiu firmat aquesta impresenta-
ble contestació. I dic això, perquè
mostrareu una altra actitud quan
organitzareu, per pròpia iniciativa,
una taula rodona a la qual queda-
ren definitivament demostrades les
tèrboles maniobres del batle i d'un
parell de «professionals» encamina-
des a privar als telanitxers d'un
Centre de Salut. I també record,
que, en una altra ocasió, intentareu
explicar als ciutadans els suposats
avantatges del projecte de reforma
del Mercat, encara que aquí la cosa
ja no ana tan be.

Ara, amb aquesta actuació, vos
alineau perfectament amb la resta
del PP. I es que, sobre l'activitat
municipal, nomes dóna informació
públicament l'oposició (i de mane-
ra totalment periòdica, nomes el
grup Colorias a la Sala). En canvi, —
el PP que es qui realment fa
i desta, i també es qui te mes in-
formació, aquest no diu ni piu.
Sr. Regidor, els del PP administrait
l'Ajuntament com si fos una finca
privada, sens donar informació a
ningú, per?) al mateix temps sabeu
que la finca es comuna, doncs no
hi posau la mateixa diligência que
hi posarieu si la finca los exelusi-
vament vostra.

L'arito de So Na Moixa



FELANITX

Festes de Spri Mesquida
PROGRAMA D'ACTES DE LES FESTES DE SON MESQUIDA
EN HONOR DE LA NOSTRA PATRONA Ls. IMMACULADA

Patrocina: L'Excelientíssim Ajuntament de Felanitx
Organitza: El Vedat de Son Mesquida
DIA 6 DE DESEMBRE.—A les 10 del mati a C'an Pipa: TIR AL

PLAT per sods i veïns.
DIA 7 DE DESEMBRE.—A les 8 del vespre, MISSA SOLEMNE.
A les 9 del vespre, FESTA PAGESA. TORRADA I BALL DE BOT

amb S'ESTOL DES PICOT i GRUP DE SONADORS DE LA
LLAR DE LA 3.2 EDAT DE L'INSERSO DE FELANITX. Hi
haura fogueró on es podrá torrar llom, panxeta, llangonisses
i botifarrons. Vi per tothom donat per VINS BERNAT.

Ek 1iks per les racions es podran treure abans de dia 3 de
desembre a la Caixa Rural, a Ca'n Roig Nou a Son Mesquida
i a S'Estarry ca'n Poo de Porreres.

Els sods del Vedat i les cases del barri tendran dues racions de
franc, que podran treure a la Caixa Rural i a Ca'n Roig abans
de dia 5 de desembre.

DIA 8 DE DESEMBRE.—A les 330 de la tarda a Sa Quintana,
BULLA DE SA NOSTRA.

A les 9 del vespre, al ideal parroquial, COMEDIA pel grup GENT
DE BULLA, que posarà en escena l'obra de J.M. Chilet, «JA
HI SOM TOTS».

DIA 9 DE DESEMBRE.—A Son Mesquidassa, TROBADA I EXHI-
BICIO DE «ULTRALIGEROS» I «AEROMODELISMO».

A tots molts d'anys. 	 Son Mesquida, desembre 1990.

LA COMISSIO DE FESTES.

Mutua Felanigense
MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES

PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL N» 95
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a todos los Mutualistas a la Junta General Extra-
ordinaria a celebrar en el Local Plaza Arrabal n» 6 el dia 15 de
Diciembre de 1990, a las 12 horas en 1.a convocatoria y de no haber
quorum estatutario en 2.a convocatoria "a las 12'30 en el mismo
lugar para deliberar los puntos del

ORDEN DEL DIA
Primero.—Informe de la Junta Directiva sobre la Disposición

Adicional decimocuarta de la Ley 4/90 del 29 de Junio de Presu-
puestos Generales del Estado para 1990.

Segundo.—,-Examen de la situación y perspectivas de actuación
de la Entidad atendidos los cambios normativos del sector; estu-
dio de la posibilidad de fusión con otra u otras entidades: Acuer-
dos que procedan.

Tercero.—Apoderamientos de la Junta Directiva para que pue-
da llevar a cabo cuantos actos fueran precisos en orden a la efec-
tividad de los acuerdos que sean adoptados en el punto segundo
del Orden del Día.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta
de la reunión por la Junta, o, en su caso, por los interventores
que a tal efecto sean designados.

Felanitx, 26 Noviembre 1990.
El Presidente:

Guillermo Pujadas Obrador

Cerámica
Mallorca

FABRICA: C/. St. Agustí, 50
Tel. 580201 — FELANITX

OBERT: Dies feiners de 9 a 13 i
15 a 19.

Dissabtes, de 10,30 a 13.

Per facilitar-vos les compres,
els diumennes de desembre
tendrem obert de 10 a 13    

entro el carrer
1 la trona

ELS DEU MANAMENTS ACTUALS
El frare caputxí W. Biihlmann ha publicat un Ilibre, traduit al cas-

tellà «Ojos para ver», que recordant els deu manaments de la Bíblia, ens
diu quins podríen ser eis deu manaments per a nosaltres en la proximi-
tat de l'any 2000.

Proposa una reformulació del decàleg tradicional en un llenguatge
que tengui ben en compte la situació actual i les previsions del futur. No
en forma negativa ni de prohibicions, sinó engrescadora i incitadora a
l'acció. Cap el tercer milleni distribueix els deu manaments en tres apar-
tats: problemes de l'Església, problemes continentals i problemes mun-
dials.

Pel que fa als problemes de l'Església diu:
1) «Deixareu que prevalgui la sana raó de l'home»: l'autonomia de les

ciències.
2) «Us prendreu de debò com a Poble de Nu»: els seglars en l'Església.
3) «Allargareu la ma als vostres germans en Crist»: ecumenisme.

Tenint en compte els problemes continentals afirma:
4) «Us posareu al costat dels pobres»: Justicia (America Llatina).
5) «Admirareu l'amplitud abraçadora del Creador»: inculturacció

(Africa).
6) «Reconeixereu la presencia de Déu en tots els pobles»: diàleg amb les

religions (Asia).
7) «Acompanyareu els Nómades religiosos»: secularització (Amèrica del

Nord i Europa).

En referència als problemes mundials diu:
8) «Us posareu en les llistes dels pacificadors»: Justicia i Pau.
9) «Desenvolupareu la terra finsa ter-ne un paradis»: Ecologiai Escatologia.
10) «Sortireu a l'encontre del Déu de la história»: mística i política.

Punts candents i pistes encertades per posar remei als problemes del
present i del futur.

Bartomeu Beniasar 

prine cine ¡pal 

Viernes 30, sábado 1, 9 noche y domingo 2 desde las 3

Fabuloso programa doble de estreno; dos temas de mucha acción para
pasar una gran tarde/noche

Un Hombre inocente y Furia Ciega
Dia 6 jueves desde las 3

UNICO DIA, DIA DEL BOLSILLO PEQUEÑO 	 250 PESETAS

La Isla del Tesoro y Gorilas en la Niebla

Viernes 7, de 9 noche a 9 mañana, 12 horas de cine
NKr

Doce horas de miedo, escalofríos, sudor, lágrimas, gritos...
Todo esto en esta tradicional noche

GRAN NOCHE DE TERROR 1990

Nosferatu, Principe de las Tinieblas - Al filo del haritha
La Mosca Il - Las Brujas de Eastwick - Slugs: Muerte

viscosa - Noche de miedo Il
NOTA: Aunque la sala estará terriblemente confortable para esta fa-

iidica noche ; el ambiente que tenernos preparado te hard temblar en tu
buraca. Unas horas antes de las 9 dc la noche, el CINE PRINCIPAL se
ira convirtiendo, gracias a la maeia dc los especialistas, en el marco fide-
cuado para esta tu GRAN NOCHE DE TERROR 1990.

6 PELICULAS o 	ENTRADA, 750 ptas.



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
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426 Dia da! Creuat
Com es va anunciar a l'edició an-

lerior, la Creuada de l'Amor Diví es
dispcsa a celebrar la seva Diada
amb diversos actes.

Dia 7, vigília de la Festa, hi haura
un acte penitencial comunitari a
l'església de Sant Alfons. Sera a les
21 hores i el dirigira el P. Antoni
Oliver que, a continuaciú, celebrara
l'Eucaristia. Intervendra la Capella
Tcatina, dirigida per Sor Catalina
Puig.

El dia 8, Festa de la Immaculada,
tindrà lloc el ja tradicional dinar de
germanor pels creuats i familiar que
hi vulguin assistir. Aquesta dinada
es Lira al restaurant de Son Macia.

Es prega als interessats retirin el
corresponent ticket als Rocs de cos-
turn o a Sant Alfons, abans del 6 dc
desembre.

La Comisid organitzadora

Teatre a Cas Concos
Avui dissabte, al Saló Parroquial

de Ca's Concos el Grup Gent de Bu-
tta representara l'obra d'En Joan
M. Chilet «Ja hi som tots».

La funció corr amb el patrocini
del Centre Cultural i esta promogu-
da per l'Associació de Veins que
destinara el benefici a les obres del
mateix Saló.

L'hora de començament sera a les
9 del vespre.

Maltempsada a Portocolom
La nit del dissabte al diumenge

fat molt de vent i els efectes es fe-
ren sentir sobre tot a Portocolom,
on nombroses embarcacions de
poca calada foren fonades..Un iot fou
llançat per l'onada sobre –Jes ro-
ques en el Babo i altres dos, arros-
segats fins al Rivetó, on quedaren
encallats.

Els molls flotants instal-lats a la
riba del carrer Pescadors acusaren
de debò el cabreig de la mar i cl
seu balandreig feu patir les bar-
ques que hi eren ammarrades.

En el Convent robaren el bacinet
de Santa Rita

La setrnana passada, poc ahans de
les set del capvespre, quan es troba-
va oberta al públic l'església del
Convent de Sant Agustí, un jove in-
tenta arrancar el caixonet on es di-

positen els clonatius per al «Full do-
minical», perS.) no ZICOntielan el pro-
pòsit perqu resta clavat a la tau-
let a.

Una persona que es trobava a la
capella de Sant Nicolau esperant la
mis.;a, se n'aclona de l'intent i acu-
dí al lloc, però el jove, mastegant
excuses arran de l'horari de les mis-
ses, s'escapolí.

Poc despres, pogueren comprovar
que havia sostret les almoines del
caixonet de la capella de Santa Rita.

Premiada amb «Matricula gratuï-
ta» per Banca March

En el sorteig celebrat el passat
dia 15 de novembre a la sala d'actes
de Banca March, de 20 premis de
matricula gratuita per a altres tants
universitaris que cursen estudis a la
Universitat de les Illes Balears, va
sortir agraciada la felanitxera Mi-
quela Vidal Serra.

Aquests premis es rifaren entre
els que han realitzat–e4- pagament
de la matricula a traves de Banca
March.

Excursió (Sa Nostra» pels pensio-
nistes

Pel dia 12 de desembre, la Caixa
de Balears «Sa Nostra» té prevista
una excursió per a pensionistes a
Sa Canova de Sa Pobla (finca expe-
rimental de l'entitat), a Muro (on
es visitara cl Museu), Port de Po-
llença, Formentor i Pollença.

La sortida serà a les 8,30 del ma-
ti, es berenarà a Sa Canova i es di-
narà al Port de Pollença.

Per a inscripcions, a les oficines
de «Sa Nostra» a Felanitx.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
TORN DE VACANCES.—A Lloret

de Mar, de dia 23 de gener al 7 de
febrer. Inscripcions fins dia 22 de
desembre.

VISITA CULTURAL.—Dia 7 de
desembre visitarem una fabrica de
teixits de llana de Santa Maria. Es
gratuita i la sortida sera a les 14,45.
Places limitades. Inscripcions de
dia 1 a dia 4.

Concert de la Coral i la Banda a
Cas Concos

El proper divendres dia 7, vigília
de la festa de la Immaculada, titu-

lar de la Parròquia de Cas Concos,
la Coral de Felanitx i la Banda de
Música de Felanitx oferiran des-
pi -é s de la missa vesp...riina un con-
.2c-il dins la mateixa esgle.;ia.

Tecnoturística
A «Tecnoturística», celebrada el

passat cap de setmana a Palma hi
ha estat present un cop mes la  fir-
Fria felanitxera «Fotografia Benna-
sar», Ia qual és assídua des de la
uns anys d'aquesta mostra tan im-
portant.

Germandat de Dorants de Sang
Dilluns dia 3, a les 18 h., al con-

vent de la Caritat de Portocolom,
un equip movil d'extracció de sang
recollirà les aportacions dels do-
nants d'aquella població

I el dies 4 i 5, a l'ambulatori de
Felanitx, a partir de les 17'30, se
recolliran les donacions dels volun-
taris de la nostra ciutat.

Cursets de Cristiandat
Convidam tots els interessats a la

Ultreia extraordinaria que se cele-
brara, si Déu vol, el proper dimarts
dia 4, a les 930 del vespre, a l'an-
tiga església de la Rectoria.

Dia 29 de desembre no sortirà
«Felanitx»

El dissabte dia 29 de desembre i
degut a que les jornades de Nadal

i segona festa cauen en dimarts i di-
ince•t.ss, no sortira ;:iquest setma-
nari.

Comunicam aquesta circumstan-
eia als nostres lectors, comunicants
i anunciants per tai de que ho ten-
t!uin en compte en les Seves previ-
sions.

PORTO-COLOM VENDO CHALET,
4 dormit. con armario, 2 baños
completos, sala-comedor con chi-
menca, cocina amueblada con des-
pensa, gran salón con barbacoa, 2
garajes. Vistas al mar. Precio 23
millones. Facilidades.
Informes, Tel. 711150.

SE VENDE SOLAR en Porto-Coloin
muy céntrico, en C. 0 rd Mas, a 50
III. del mar. 100 in2 ,con salida
dos caties asfaltadas y con accras.
Informes, Tel. 580130

	NE■MMIM,

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

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

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. 

Gimnasia Columna Vertebral
Dirigida por fisioterapeuta.

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

Policlínica LLEVANT
Via Ernesto Mestre, 36 - Tels. 582233 - 582464
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Más beneficios
para todos.
Mãs interés

para Ud.

PIRECCION Y PISEÑO

INVERBROKER
SAL	 CANE 	 S	 S	 A

Apte. de INVERBROKER S. V. B. S. A.

LLAMADA GRATUITA

NOW /4/)

TUNEL DE SOLLER
Abierto a todos

SUSCRIBALAS ANTES DEL 10 DE DICIEMBRE

El Túnel de \
Sóller tambrén es obra

	zet 	 es, „

suya; porque gracias a su
acción podremos facilitar y

agilizar las relaciones humanas y
comerciales, acortando distancias en el espacio

y en el nempo Con esta magnifica obra, Mallorca
empezará a dotarse de infraestructura viana de la que

está tan necesitada, adaptándose a los tiempos que vivimos.
Mas de 4 millones de acciones van dingidas preferentemente a

los mallorquines, porque lo que se p,-6.ende es que todos los usuanos,
sean pfopietarios del Túnel Por su mayor interés, entre en acción con el

Túnel de Sólier. 	 Sera la mejor salida a su inversión.

ociclutles Se dIen0e , an po , , twouo Of 1■ sow.pcor neva :c:a COCettufd



Diccionari
Foll IIA

COIXI
Fill d'oncle, que sol servir per re-
colzar-hi el cap.

COLISEU
Gran teatre on els espectadors
podien seure mentre menjaven
cols.

COLON
Part de l'intestí gran, aficionada
als descobriments.

COLONIA
País sotmès a un altre, però que
sol fer bona olor.

COMPLAURE
Mirar com plou.

COMPTAGOTES
Ofici amb dedicació exclussiva de
comptar gotes.

COMPTE
Persona de dignitat nobiliaria, ex-
perta en fer sumes i treure núme-
ros.

SE VENDE CASA a 3 minutos
Felanitx. Completamente refor-
mada. Solar 1.000 m 2 aproxima-
damente.
Informes, Tel. 581423 (a partir 6
tarde).

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

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
—Yamaha 750 E — PM-Y
—Yamaha XS-400 —,PM-AH
--6u-zzi 850
— Sanglas 400 E
—Variant Sport
— Vespinos
—Honda PX R
—Suzuki GSX-600-F PM-AW
—Montesa 310 Trial
— Velomotores varias marcas

EXPOSICION Y VENTA

Taller
Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33-Tel. 580268
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS

ORTO COLCIM
CASAS PAREADAS -DIRECTAMENTE DEL
CONSTRUCTOR
1.000.000PTAS. ENTRADA Y RESTO EN
COMODOS PLAZOS

3 DORMITORIOS DOBIES 2 BANOS+ASEO,
SALON/COMEDOR,COCINA,DESPENSA,
COLADURIA, TERRAZAS, JARDINES Y PISCINA.
-TODO EN 1 9 CALIDADES-

INFORMES TEL:824345Y 201061

hiper iFelanitic
aig de6:201

del 24 de noviembre
al 5 de diciembre

por cada compra superior a
5.000 ptas. se le obsequiará con un

LAVADO DE COCHE
GRATIS

CLINICA DE ORTODONCIA
(Prevención y corrección de malposjciones- dentarias en

niños y adultos)

Dr. Bassam A. Shuhaibar
Docroll EN ODONTOLOGIA

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

FELANITX

El Govern Central contesta la pregunta
saaador Sint Pare Barce.6

El senador mallorquí Simo Pere
Barceló Vadell, ens ha fet arribar
la contesta del Govern a la pregun-
ta que va formular el passat mes de
setembre entorn a l'assumptc del
collegi «I. Joan Capó» de Felanitx.
Ens plau de reproduir tot seguit el
text d'aquesta contesta:

Excmo. Sr.:
A los efectos del art. 169 del Re-

glamento del Senado, se traslada
respuesta formulada por el Gobier-
no respecto del asunto de referen-
cia.
(684) PREGUNTA

ESCRITA SENADO
683/002714/0000 20/09/90 007080
AUTOR: BARCELO VADELL,

SIMON PEDRO (GP)
ASUNTO: Inicio del presente curso

escolar en el Colegio Público Joan
Capó de Felanitx (Mallorca).
«A principios del mes de septiem-

bre el Ayuntamiento de Felanitx de-
tectó en los muros del C.P. «Joan
Capó» algunas deficiencias. Inspec-
cionado el Centro por técnicos de la
Dirección Provincial del Ministerio
de Educación y Ciencia se detectó
un progresivo deterioro de la piedra

Lwenisca que constituye la parte ba-
ja del edil icio, por lo que, si bien no
suponía un riesgo inmediato, se de-
cidió el cierre parcial del edificio.

El curso se inició una semana
más tarde de la fecha prevista, ya
que hubieron de acondicionarse los
locales que el Ayuntamiento puso a
disposición del Ministerio de Educa-
ción como solución temporal.

Analizada más a fondo la patolo-
gía del edificio, los Técnicos del Mi-
nisterio de Educación y Ciencia han
propuesto, y así se ha acordado, la
demolición total del edificio y la
construcción de un nuevo Centro.

Para escolarizar adecuadamente a
los alumnos en el período en que se
proceda a la demolición y construe-
ción del nuevo Centro el Ministerio
de Educación y Ciencia ha procedi-
do a adquirir aulas prefabricadas en
cuyo proceso de instalación se está
trabajando en estos momentos, es-
tando previsto que los alumnos em-
piecen a ocuparlas durante el mes
de Noviembre».

Madrid, 31 de octubre de 1990.
EL MINISTRO.—(Firma ilegible).

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL
SENADO.—MADRID.

La que los padres deben
saber de Ortodoncia
Colaboracian del Dr. Hassan) .4 ifn.(/

Min/us/bur de la Sociedad Espa-
nola de Orlodoncia.

FRECUENCIA DE
LA MALOCLUS1ON
¿Es muy frecuente la mailoclusió•?

Las estadísticas muestran que,
aproximadamente, dos tercios de
los niños necesitan de la supervisión
del Ortodoncista.
¿.4 qué edad apares& con auk
frecuencia la maloclusicín?

La maloclusión es frecuente que
aparezca en la época en que se pier-
den los dientes temporales o de le-
che, para ser sustituidos por los
dientes permanentes. Es menos fre-
cuente en 'la 'dentadara temporal.
En realidad, la maloclusión puede
presentarse a cualquier edad; en to-
do caso, el Ortodoncista es el que
debe decidir si es aconsejable el
tratamiento.
¿Qué sintomas pueden descubrir
los padres para llevar a sus hijos
a la consulta del Ortodoncista?

Los más frecuentes son las irre-
gularidades en la posición de los
dientes (dientes apiñados, espacia-
dos girados, etc.); cuando 'la man-
díbula está demasiado prominente o
es muy pequeña; cuando no se pue-
den cerrar los labios por estar los
dientes desplazados adelante; cuan-
do los dientes anteriores o incisivos
no ajustan entre sí cuando los  po-
tenores "o molares están en contac-
to; cuando al cerrar los dientes, los
superiores cubren totalmente a los
inferiores, etc.
CAUSAS DE LA MALOCLUSION
¿Por qué se produce la maloclusión?

Existen causas hereditarias, como
el tamaño y forma de los dientes y
huesos maxilares, que se transmiten
de padres a hijos. Sin embargo, las
más frecuentes son las que ha ad-
quirido el individuo por un hábito
infantil perjudicial, pérdida prema-
tura de un dien-te temporal, etc. Pe-
ro la naturaleza de una maloclusión
suele ser tan compleja que, ordina-
riamente, es imposible atribuirla a
una sola causa.
¿Qué papel juega en la maloclusión
cl tamaño de los dientes
y de los huesos maxilares?

Para que los dientes ejerzan co-
rrectamente su función, han de es-
tar bien soportados por los huesos
maxilares; es decir, los maxilares
han de tener cl suficiente tamaño
y posición para albergar a todos los
dientes. Si los maxilares son peque-
ños, o los huesos demasiado gran-
des, se produce la maloclusión.

(Continuarcl)

Prey:inlets relacionadas con el leant
pueden ser dirigidas la rob.cciOn
del semmutrio q sera') conlestadas
en esto seccian.



Por ref-orma tienda ofertamos a precios
interesantes varios amueblamientos

cocina.

SA BOTIGUETA

hiper Felanirz

Día 8 de diciembre

tendremos abierto

de ‘9 a 21: h.

FELANITX

vida social
NOC ES

Diumenge passat a migdia, en el
Santuari de Sant Salvador, s'uniren
en rnatrimoni els joves Catalina Bar-
celó Albons i Antoni Jaume Ferra-
gut. Beneí l'enllaç el P. Domingo
Andreu, superior de Sant Alfons.

La nuvia fou apadrinada pels seus
pares D. Antoni Barceló i D.a Maria
Albons i el nuvi pels seus D. Emili
Jaume i D.a Maria Ferragut.

Testificaren l'acta matrimonial,
pet nuvi els seus cosins Barbara
Martinez i Ramon Ramon i Guillem
Nadal, Mateu Estrany i Pere An-
dreu. Per la nuvia ho feren els seus
padrins de fonts Mateu Barceló i
Margalida Albons, els seus germans
Pere Joan i Joan i Margalida Ferrer.

Finalitzada la cerimònia, els nu-
vis, familiars i convidats es reuni-
ren en un dinar al restaurant «Los
Dragones» de Porto Cristo.

Enviam la nostra més cordial feli-
citació al novells esposos.

NECROLOGICA
Dilluns passat descansa en la pau

de Déu a Felanitx, a l'edat de 66
-anys i després de veure's confortat
-amb els sants sagraments, D. Joan
Prohens Obrador, de Can Cabestra.
Al cel sia.

Reiteram la nostra més . sentida,
;condolència a la seva família i d'una
manera especial a la seva esposa

Caterina Rosselló Vidal i ger-
mans D. Andreu, D. Jaume i D. An-
toni.

NOR EDREDON
PLACER EN EL DORMIR

Muy pronto en Felanitx

VENDO PRECIOSA CASA RUST!-
CA DE PIEDRA, dos plantas, cu-
biertos 150 rn2, dispone de agua y
luz, con 2.300 n-12 de terreno, par-
te de bosque, situada dentro del
casco urbano de Felanitx, zona
de la serra dels Molins, precio
5.000.000 contado.
Informes, Tel. 552227.

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

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

SE ALQUILA BAR DIANA de Por-
to-Colom.
Informes, Tel. 824184 (de 6 a 7 de
la tarde)

SE VENDE PORTASA en calle Ma-
rina de Porto-Colom.
Informes, «Viva», c/. Mar, 9, Fe-
lanitx.

Canvià la sort
(l'e de lu pig. 9)

Una vegada més hem dc comen-
tar la quantitat de tirs Mures tu-
dats ( nomes se'n transformaren
8 de 28) destacant negativamen
G. Amengual (3 de 13) que, per al-
tra part, va estar en el seu nivell
de gran rendiment, tant anotant
(23), com agafant rebots (19) o po-
sant taps (6). El júnior P. J. Fulla-
na el qual jugava per primera
vegada aquesta temporada amb
l'equip tingué una huida actuació i
anota 12 punts en la segona part.

Aquesta jornada
Altre cop tots els equips sortiran.

En la jornada de dissabte els ca-
dets visitaran el Ramon Llull i els
júniors jugaran contra Es Capitol.
Es tracta de dues bones oportuni-
tats.

El diumenge el líder Palma B.C.
(Penya Madridista) sera el rival de
l'equip sênior, mentre que el de
tercera s'enfrontarà al també líder
de la categoria Boutique Joan -
Costa de Calvià.

El dijous, dia de la Constitució,
hi haurà jornada pels cadets que
rebran a la vila l'Espanyol. I l'e-
quip sênior, que també torna a ju-
gar a camp contrari, se desplaçarà
a Bunyola.

LARRY CISTELLES

, ALQUILO LOCAL COMERCIAL de
200 m2 aprox. a estrenar, en Fela-
nitx.
Informes, Tel. 580791

GUARDARIA NIÑOS durante el día.
Informes, Tel. 580515.

VENDO MUEBLES DORMITORIO
doble. Dos camas, armario, mesita
noche y buró.
Informes, Tel. 581269 (mediodía y
noches).

SE PRECISA PERSONAL eficiente,
joven a ser posible, para llevar
negocio en Felanitx, con opción a
traspaso .
Informes, Tels. 583166 y 203911
(sólo noche a partir de las 22
horas).

SE VENDE PISO, 4 habit. 130 m2
superficie, 30 m2 terraza, con
aparcamiento incluído. Situación
frente plaza Palmeras. Precio in-
teresante.
Informes, Tel. 657006 (Sr. Bar-
celó).

Agradecimiento
La familia Sierra-García, an-

te las innumerables manifesta-
ciones de pésame recibidas
con motivo del fallecimiento
de Francisco Sierra Garcia y
en la imposibilidad de corres-
ponderlas a todas personal-
mente, quiere hacerlo por me-
dio de esta nota.

A todos, muchas gracias.

Ñt ESCACS
PREFERENT

COSTA CALVIA, 3.5
C.E. FELANITX, 2,5

Malament se l'hi posen ses coses
a l'equip de Felanitx, ja que des-
prés d'aquesta derrota se veu en la
necessitat de guanyar avui horabai-
xa a aquest mateix equip pel resul-
tat de 4-2 (com a minim), de lo
contrari, la cosa se posarà difícil.
En aquest difícil compromís d'avui
no se podrà comptar amb la pre-
sència d'en Toni Fiol, que en un
principi s'havia compromés, pet-6 a
darrera hora se n'ha hagut d'anar
a jugar a futbol. Tampoc hi sera
present en Joan Cerrato perquè se
casa.

Malament es presenten les co-
ses per poder conservar i seguir
una temporada més dins la catego-
ria de Preferent. Per l'equip de Fe-
lanitx, va guanyar en Manolo Sie-
rra, mentre que Cerrato, Girard i
Joan Canaves conseguien taules i
en Llorenç Canaves i en Toni Fiol
varen perdre.
PRIMERA

C.E. FELANITX «Bp, 3
LA SALLE, 2

Després d'aquesta important vic-
tòria davant els coHegials de La

Salle el Felanitx de primera té tan-
tes possibilitats dc pu jar com l'e-
quip de "¡referent de baixar, la que
a part ir d'avui dissabte se juguen
les semifinals del Campionat de
Mallorca (1:2 Primera i dels quatre
semifinalistes, tres pujen a Prefe-
rent.

Per l'equip de Felanitx, varen
guanyar en Ricard Martinez i Toni
Canaves, mcntre que Robert Marti-
nez i Miguel Gaya conseguien tau-
les i en Jochen Curman va perdre.

Avui dissabte s'enfronten al gua-
nyador de la partida Porreres-
Marratxí.

Gori Vicens

Agraiment
La família Sierra-García, da-

vant les nombroses manifesta-
cions de- condol rebudes amb
motiu de la mort de Francisco
Sierra Ciarcía i en la impossi-
bilitat de correspondre-les a
totes 'personalment, ho vol fer
per mitja d'aquesta nota.

A tots, moltes gracies.

VENDO CARRETO» mallorquín.
Buen estado de conservación.
Informes, Tel. 582817 (noche).
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GALERIA D'ART

1

Juan Riera Ferrari
Inauguració: 30 de Novembre.

Fins el 27 de Desembre

Fons de Galeria:
Will Faber
Joan Bennassar
Gerard Matas
Juan Trujillo
Tom Schall
Julio Balaguer
Miguel Brunet

Carrer de s'Estrella, 12
Tel. 84 46 17
MANACCR

o

1
e

Supermercat SPAR i
Ramaders Agrupats

Comunica al Odic la seva OBERTURA,
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FELANITX

A utocares

L.2 Mytit ,s.a.

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,

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

• La inseguridad ciudadana si-
gue latente en FELANITX. La pasa-
da semana hubo una nueva OLEA-
DA DE ROBOS, algunos ni siquiera
han sido denunciados; ya saben, las
denuncias todavía acarrean más
problemas. Mientras, he kid° --con
cierto retraso-- unas declaraciones
de nuestro Alcalde COSME OLI-
VER en el «DIA-16», totalmente
desafortunadas. Dice que aquí no
hay más inseguridad ciudadana que
en otros pueblos de la isla, menti-
ra, algunos podrán equipararse al
nuestro, pero son los menos. Por
ejemplo en CAMPOS que tiene una
vida nocturna cien veces mayor
que Felanitx, apenas se producen
robos, por algo sera. Aquí padece-
mos una delincuencia nunca cono-
cida, lo demás es pura demagogia.

Por otra parte cabe significar el
esmero con que nuestros guardias
municipales «vigilan» nuestros co-
ches que no reparan en multar a la
minima infracción, raya qué
multa que te crió. La ley es la ley,
pero hay un sentido de ética profe-
sional, a ciertas horas muchos co-
ches que han sufrido la sanemn no
molestaban lo más mínimo, pero
eso no cuenta para estos amantes
del orden. En cambio los chorizos,
con el «mono» a cuestas, acampan
a sus anchas, sin que nadie, —mu-
chas veces procuran evitarlos, por-
que con ellos hay poco que ganar
y mucho que perder--7, les haga de-
sistir de sus fechorías diarias.

Los sufridos ciudadanos, que
pagamos toneladas de impuestos,
agradeceríamos que las multas fue-
ran menos, pero principalmente
que nuestros negocios y nuestras
viviendas no fueran saqueadas tan
a menudo. De nada.

• El FELANITX está inaguanta-
ble. GOLEO al MONTORI en su
propia salsa. Y eso que GALLARDO
ni ALFONSO no pudieron alinearse
por lesión, el primero que iba en
plan «pichichi» estará en el dique
seco por algún largo tiempo. Pero
al parecer el mister ASENSI es un
«mago», saca su varita mágica y los
reservas obligados y gana de forma
escandalosa, que se ve que el tío
sabe. AZNAR, ADROVER (¡vaya
tiro de falta!), FELIPE, JAVI MU-
S-41Z (el chaval está en su mejor
momento), y el .joven ARTIGUES,
por parte lelanitxera. UNO a CIN-
CO, ,v según cuentan crónicas pu-
dieron haber sido muchos más. Y
C() que el MONTUÏR I venía de
puntuar Cl) el campo (1,e1 1;der v te-
ilia muchos boletos a su favor, pero
N'a 	 el FELANITX esta en tin
nioni,nito 	 ¡Increible!

• En el «CINE PRINCIPAL»
desde el viernes hasta el domingo

tenemos «UN HOMBRE INOCEN-
TE» película de intriga, —TOM SE-
LLECK zi la cárcel injustamen-
le— y «FURIA CIEGA» Una cinta
de mucha acción con un señor invi-
dcrite —que no necesita perro— y
reparte leña a tutiplén. Para la fes-
tividad del jueves hay un programa
cspecial «LA ISLA DEL TESORO»,
una nueva versión, bastante apafía-
dita, según críticas con CHARLTON
HESTON y dirigida por su propio
hijo. «GORILAS EN LA NIEBLA»
obtuvo nominaciones para los «os-
cars», basada en la vida de una
empecinada natui ista está interpre-
tada por S1DGOURNEY WEAWER.

Ah!, por cierto, «Mira quien ha-
bla» está prota.gonizada por Jhon
Travolta. ¡En que estaría pensando
Ia pasada semana!

• El jueves, día de la Constitu-
ción, TELEVISIÓ FELANITXERA
celebra su septimo aniversario.
PROGRAMA ESPECIAL en el que
habrá muchos invitados y muchí-
simos regalos. Personajes como
JOAN PLA, XESC FORTEXA, TO-
LO «GUELL», TOMEU PENYA...
entre otros, Alguno, a última hora,
puede failar pero siempre se harán
gestiones para que la cosa resulte
divertida y espectacular.

• Y el viernes ya saben, una edi-
ción de la GRAN NOCHE DE TE-
RROR en el «CINE PRINCIPAL».
Seis películas, seis, para deleitar a
los amantes del cine de este tipo.
El horror se mezcla con el asco y
Ia sangre brota a borbotones. Una
noche tremendamente divertida y...
¡Terrorífica!

• El otro viernes en el «HOBBY
BAR» hubo fiesta y entrega de tro-
feos del CAMPEONATO DE FUT.-
BOLIN. Los CAMPEONES fueron
el duo NICO/MORETE, que se im-
pusieron con autoridad a la pareja
FINITO/CASITAS. 30.000 leandras
para los primeros y 20.000 del ala
para los SUBCAMPEONES. Para
los clasificados en tercer lugar
GUINDI/MORENO 15.000 pesetonas
y para los 	 clasificados DEO/
RISCO 10.000 cucas. La fiesta fue
coronada con la actuación, del aho-
ra trío, «CROX», un grupo musical
que dará que hablar mucho este in-
vierno. Ya les hablaremos de este
conjunto próximamente.

• Ya está en marcha de nuevo el
TRUC. Por ejemplo en «BAR
RAULL» se celebra un torneo a ni-
vel local con enorme expectación.
Mientras, en «SA RECREATIVA » y
aS'ABEURADORD están preparando
su participación en el «IV GRAN
TORNEIG DE TRUC DE LES BA-
LEARS». Por cierto que el amigo
Tomeu de «S'Abeurador» está real-
mente animado y me comunica que
diga que el plazo de inscripción ter-
mina el próximo martes, 'y que los
interesados se den prisa para termi-
nar de formalizar su participación,
va que este local podria ser una de
las sedes donde se dispute almina
que otra final.

• En PORTO-COLOM en el
«SPEED» hubo el pasado viernes
una FIESTA ROCKABILLY. El am-
biente Fue colosal, por eso no es de
extrañar que los fines de semana la
<1 -novida» vaya por ahí. fRockabilly!

• Para este fin de semana tene-
mos fútbol en «Es Torren tú». El
FELANITX, que siaue con ha ins im-
portantes, Sc en' relilar al LLOSE-

ENSE. En el camp() «Es cavalier»

Teilis tauia
3." DIVISIÓ NACIONAL

TRAMUNTANA T.T., 5
BAR ETS ARCS, 0

Partit amb clara superioritat
l'equip del Port de Pollença, on el
eonjunt de Felanitx només tengue
l'oportunitat de guanyar una parti-
da, però, al final se desaprolita.
Aquesta partida va esser jugada en-
Ire en Cesar Rico (que només té 13
anys i promet molt) i en Miguel Gi-
nard i va acabar amb el resultat de
11-21, 21-19, 23-21. Tota la resta de
partides varen esser guanyades amb

partido de enconada rivalidad entre
CAS CONCOS y S'ALQUERIA
BLANCA. Mientras que en «Sa Lleo-
na» el S'HORTA tiene un difícil ri-
val con el STA. EUGENIA. Es una
pena que todos jueguen el domingo
en su casa, obligando a los espec-
tadores a dividirse, para colmo Ca-
nal televisa en directo el Barça -
Mallorca. Suerte a todos.

EL RESERVA

facilitat per l'equip del Port de Po-
Ilenca.

Aquest passat climecres, dia 28,
comença la competició a la segona
divisiú de Mallorca, on hi haura
mes rivalitat, ja que els equips sún
més igualats. L'equip telanitxer del
Bart Ets Arcs té aspiracions en po-
der quedar classificat entre els pri-
mers. La primera partida se va ju-
gar aquest passat dimecres contra
el Bar S'ilort de Manacor i a l'hora
de redactar aquesta nota desconei-
xem el resultat. Avui dissabte dia 1
a les 5 de l'horabaixa juguen con-
tra l'ANUBIS i sera al Bar Ets
Arcs. Aquest proper dimarts dia 7
juguen contra el Palma prorneses i
el divendres contra l'Inca T.T., a
partir de les 20,30 hores a Felanitx
i el dissabte i diumenge que ve se
desplacen a Ciutadella per jugar
contra l'equip d'aquella vila.

Gori Vicens

LLEVAMOS SU CONTABILIDAD.
Nuevo Plan Contable. Precios ase-
quibles. Maxima seriedad.
Consúltenos, Tel. 654096 y 581362.



FELANITX
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FUTBOL
fa PR EFER ENTE

¡El Falanitx goleó al
en su propio feudo!
Montuiri, 1 - Fe!anitx, 5

BASQUET ,

Canvià la sort
Huanyi el qui perdia, perderen is qui guanyaven

Regular entrada en el campo «Es
Revolt».

FELANITX: M. Roig, J. Roig, M.
Adrovcr, Sagrera (Borrás), Felipe
( Artigues), Aznar, Oliver (Suñer),
Nico, Barceló (Torres), Agustin y
Muñiz.

ARBITRO: Armenta. Sin proble-
mas. Tarjetas amarillas a Nico, Mas
I e Higuera.

GOLES: 0-1, min. 5; Aznar. 0-2,
min. 20; Adrover. 0-3, min. 36; Feli-
pe. 1-3, min. 56; Rafa: 1-4, min. 85;
Muñiz. 1-5, min. 90; Artigues.

COMENTARIO: El resultado ha-
bla por si solo: Inspiración goleado-
ra visitante frente a un Montuïri
-cuya defensa «hizo agua» durante
los noventa minutos. Aunque en la
primera parte dominó el Montuïri,
el Felanitx aprovechó al máximo
sus ocasiones y sentenció el resul-
tado.

El Felanitx se presentaba con ba-
jas importantes como es el caso de
Alfonso y Gallardo, que a decir ver-
dad ni se notaron. La primera parte
termitic') con un resultado que casi
sentenciaba ya el encuentro (0-3).
En la segunda parte siguió la mis-
ma tónica, pero si bien es verdad
que el cuadro local pudo marcar al-
pin que otro gol, también cabe re-
saltar que el Felanitx pudo haber
marcado unos cuantos goles más en
el caso de que el colegiado hubiese
pitado un claro penalty cometido a
Felipe y se hubiera aprovechado
alguna de las claras ocasiones de
gol, como una de Javi al palo.

Resumiendo, un gran resultado,
inesperado, que confirma las aspi-
raciones del C.D. Felanitx, que mar-
cha viento en popa y a toda vela,
cinco partidos, diez puntos, seis po-
sitivos. Algo increíble, señores.

Tomeu
2. REGIONAL

GENOVA, 3 - S'HORTA,
DERROTA INAPELABLE

En el campo de uno de los equi-
pos bien situados en la tabla el
S'Horta tampoco pudo hacer nada
para evitar una nueva derrota. El
S'Horta con seis negativos está
atravesando una preocupante ra-
cha.
JUVENILES

MANACOR, 3 - FELANITX, 3
MERECIERON LA VICTORIA
Los felanitxers, que jugaron un

gran partido en Manacor, hicieron
méritos para hacerse con los dos
puntos en litigio. La primera parte
termin con un claro 1-3. En la se-
gunda la balanza se niveló y el Fe-
lanitx pudo haber marcado un
cuarto gol, pero Leandro al lanzar
un penalty no tuvo fortuna i lo
falló.

INFANTILES
PORRERES, 1 - FELANITX, 2

¡VAN LIDERES!
El Felanitx no perdonó en su vi-

sita a Porreres, jugaron en plan 11-
der y jugaron para ganar. Los go-
les fueron obra de Oscar (2).

BENJAMINES
PORRERES, 5 - FELANITX B,

DOMINIO LOCAL
La primera parte finalizó a 2-0,

que fue más igualada, pero la se-
gunda los locales dominaron am-
pliamente estableciendo el resulta-
do definitivo.

FELANITX A, 3 - AVANCE, 3
GRAN SEGUNDA PARTE

En la primera parte los locales
Sc durmieron sobre los laureles, ya
que Valentin, apenas comenzado el
encuentro, ponía el 1-0 en el marca-
dor. La reaccin forastera no se hizo
esperar ante el desconcierto felanit-
xer, terminando 1-3. En la segunda
mitad, gran reaccin local i con go-
les del mismo Valentin y T. Nadal
consiguieron igualar el resultado fi-
nal.

Felanitx A: Paco, Juanito, Gori,
Andres, Tomeu Obrador, Socias,
T. Vidal, Jose, Nadal, Valentin y
Campos.

V.
Futbolet

Aquests dies s'està celebrant al
Camp d'esports de «Sa Mola», un
gran torneig organitzat per la Poli-
cia Local de Felanitx i el nostre
Ajuntament. Aquest torneig s'està
celebrant amb motiu de la Festa
patronal dels municipals, la Imma-
culada Concepció. Els equips que
prenen part en aquest torneig estan
formats per policies locals dels no-
bles que representen. Divendres
passat s'obria el torneig amb el
partit entre la Policia Local de Fe-
lanitx i la Policia Local de Andratx.
El resultat fou favorable per un
tempteig de (4-1) als visitants, aeon-
seguint l'equip local per mediació
d'una jugada del seu jugador Cés-
pedes el gol de l'honor.

M. TALA VANTE

FUTBOLET ESCOLAR
Iniciació
ST. ALFONS «A»/TOT PELL, 3

ST. ALFONS «B»/PER. KISKA, 0
CHEMA L'ESTRELLA

Bon partit el que disputaren els
jugadors d'iniciació de l'escola St.
Alfons, tots dos baix les mans del
seu entrenador, M. Talavante. No
obstant cal destacar la bona actua-
ció que tengueren el tàndem
Cira i J.M. Cañas, ja que ells dos
dugueren el seu equip endavant.
J.M. Cira («Cherna»), aconsegui

RESULTATS
Cadets:
JOAN CAPO/ AUTOC. GRIMALT, 59
JOAN CAPO (PALMA), 57
&Tziors:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 57
SON GOTLEU, 63
III Divisió:
AUTOCARES GRIMALT, 74
LLUCMAJOR, 80

COMENTARI
Succeí el que no havia passat en

tota la temporada; els cadets acaba-
ren victoriosos per primera vegada
i els dos equips seniors, també per
primer cop, foren batuts a Felanitx.
Aquesta iubatibilitat. dels eqUitig
niors a la vila durava des del 23
d'abril del 89, es a dir, feia 19 me-
sos.

Els CADETS tenien les impor-

els tres gols del seu equip i jugades
de vertader merit.
Benjamins
ST. ALFONS «A»/PERF. FOTG.
CA'N SIRER, 5

ST. ALFONS «Bo/REC. HAMB.
«ES LLEVANT»,

GRAN GOLEJADA
L'equip dirigit per Germà López

i Pere Leandro aconseguí gole jar a
un dèbil contrari que aguantà molt
bé tota la primera part, arribant,a1
descans amb un resultat Pere(
Ia bona reacció de l'equip de CA'N
SIRER, enrotllà l'altre equip. Els
gols foren aconseguits per Victor
M., marcant des d'una distància del
mig del camp, Sergi R., de penalty,
Jose LL.R. per ducs vegades i el pe-
tit Xavier López acabant una molt
bona jugada.
Infantils
ST. ALFONS «A»/CAFETERIA
«ES GLOP», 4

ESCOLA PUB. D'ES PORT «A», 3
CANVI D'ENTRENADOR

A la fi, pogué assistir l'entrena-
dor FELIP RISCO, jugador del C.D.
Felanitx a mantejar els seus juga-
dors, després d'una serie de temps
sense poder fer-se'n càrrec, per cau-
ses diverses. Risco propicia una
nova victòria a l'equip d'es GLOP,
que constantment presionA el seu
adversari j d'una forma justa s'en-
dugué els dos punts.
ST. ALFONS «B»/ VIATGES
FELANITX S.A., 8

ESC. PUB. D'ES PORT «B», 3
NOVA VICTORIA

Darrerament l'equip de Viatges
Felanitx no tant sols guanya sino
que també marca, o sigui divendres
passat tornava guanyar de forma
clara al seu ja típic rival d'equip
d'es Port oB». Els gols de l'equip
de l'escola de St. Alfons foren
aconseguits quatre d'ells pel nou
fitxatge Juanmi, i els quatre res-
[ants se'ls repartiren els cosins
Dani Porras Giménez i Dani Porras
Picazo.

MOIXET

tants absències de Sergi, G. Guerre-
ro i Toni Barceló. La resta de la
plantilla hagué de lluitar fins al dar-
rcr segon. Començaren malament
tingueren un, desavantatge de fins
a 7 punts, per-6 en el minut 11 se
posaren per primera vegada per da-
vant. S'arriba al descans amb un
39-31, diferencia que lou ampliada
a dotze punts (49-37, minut 28). Un
embolic a la taula d'anotadors i la
reacció visitant posa el marcador
molt ajustat (55-54, minut 36). En
els darrers minuts dominaren les
errade's. Cesar (24 punts) va estar
dins la, seva línea habitual d'un ex-
ceHegl joe• molt bé Rafel Boyer
(aittor de 21 punts) i agradà bas-
tant també Llàtzer Mendez que poc
a poc se va fent jugador.

A la llerragadissa pista l'equip St-
NIOR juga un pèssim primer temps
que resultà decissiu. Perdia de 9-21
en el minut 16 i de 18-26 en el des-
cans. El gran esforç de la segona
part i el magnifie encert atacant
(s'anotaren 39 punts) no foren sufi-
cients ja que se fallà molt en defen-
sa i no se va poder aturar de cap
manera el jugador visitant Gutie-
rrez, autor de 30 punts, 21 dels
quals els an-otA en el segon període.
La puntuactó del nostre equip va es-
tar molt repartida. El màxim anota-
dor, Tomeu Maimó, sumà 14 punts
més, tots ells a la 2.a part ja que no
jugà a la primera.

El partit de TERCERA tingué un
protagonista molt marcat: l'Arbitre,
Sr. Salas, et qual ens obsequià amb
Una actuació clarament parcial en
favor dels visitants. Tots els felanit-
xers presents ens anarem convin-
guts de que resultava imposisble
'guanyar el partit; superar els juga-
dors rivals ja era força complicat i
a aim') afegir-hi els capritxos de l'Ar-
bitre suposava que l'encontre estava
perdut ja des del començament.
Basta dir que ens assenyalà 13 fal-
tes rués que al Llucmajor i, a més,
tres faltes ,tecniques i dues inten-
cionades 4nosaltres i cap als visi-
tants que tio eren precisament uns
angelets. Ees faltes en contra del
«Autorares Grimait» eren assenyala-
de, amb una contundencia i energia
mai vistes.

El partit, com quasi be tots els
de la categoria, resultà anivellat,
però amb major domini del Lluc-
major que gaudí de diferencies mà-
ximes favorables de 14 punts en el
primer temps (22-36) i de 10 en el
segon (41-51). En el descans s'hi
arribà amb un 37-40 i el conjunt fe-
lanitxer aconseguí avançar-se en el
segon temps (64-60, minut 33).

(Passa a la pàgina 7)

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).



Aquí te esperamos para
apostar contigo.

Ahora Renault le da
20.000 pts. si después de
probar un Renault 19, 3, 5
puertas o Chamade decides
comprarte otra matra*.

Así de seguros estamos

de la nuestra. Ide que si te
Items ahora un Renault 19
ganarás más, disfrutando
también de otra gran promoción.
No te lo pierdas. Saldrás
ganando decidas lo que
decida& 18 la apuesta del líder.

len a Renault y verás.

• lfferta 	 hasta '130

de Noriembre, par. modelos

de la misma categoria (sepia

clasifiración ANIAC), atIouiridos
en un periodo no superior a 30

dins despues de la patella del
Henault PA

Skis información llamando
al telefono 400 100 500

Apuestss en tu roncesionstrio:

RENAULT
FRANCISCO MANRESA, S. A.

Carrer Campos, Km. 05 - Tels. 581984 -581985 - 07200 - FELANITX
Carretera de Felanitx, 5 - Teléfono 657393 - 07669-CALONGE (Santanyi)

Ven a apostar con el líder.

20.000 pesetas
si,despezõs dc probar

an Renault 19,
compras otra

marca.

Floristeria Felanitx
Comunicamos a los clientes y públi-

co en general, que nos trasladamos a la
plaza Constitució núm. 9, frente al Ayun-
tamiento. Tel. 580662.

Mutualidad La Protectora
JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Sres. Socios a la Junta General ordinaria,
que tendra lugar inafiana domingo día 2 de diciembre, a las
3 de la tarde, en el local social, con el fin de proceder a la renova-
ción de cargos directivos.

Bodega de Felanitx, Sdad. Coop. Ltda.
Es convoca els Sods a l'Assamblea General extraordinaria,

que tindrà lloc el proper diumenge dia 2, a les 10 h. en primera
convocatOria i a les 10,30 en segona, a la Casa Municipal de Cul-
tura, la qual es regira pel segiient ordre del dia:

l.-Anàlisi dc la situació i determinacions a prendre.
2.-Precs i preguntes.

Felanitx, 21 de novembre de 1990
La Junta Gestora provisional

lo 	 FELANITX

Coloms a la Sala
EL CONGRÉS EXTRAORDINARI
D'AVUI, UN CONGRES OBERT

Fa quatre anys que un grup de
persones ens varem plantejar d'acu-
dir a les eleccions municipals. Han
passat quatre anys i el que en prin-
cipi no se sabia què podia esser, ha
resultar esser l'opció més clara de
totes quantes hi ha per la contrada.
COLOMS A LA SALA, ha esdevingut
una eina que ha mostrat als felanitt
xers i a la resta de Mallorca que a
un Ajuntament no queda més remei
que esser transparents, que no es
pot amagar als contribuients com
es gasten els diners i que el nostre
Ajuntament es l'exemple més clar
del que no ha de ser un Ajuntament.

Ara després de quatre anys, tots
hem aprés molt i no soul una colla
d'ingenus que amb una capça amb
forats assumien la responsabilitat
de tenir dos Regidors nom
extrany. Creim, i ho voltori dir ben
fort, que tots els Ajuntaments hau-
rien dc tenir la presencia de CO-
LOMS. És del tot necessària una
oposició als Ajuntaments i aquesta
oposició no pot esser només dialec-
tica; les paraules, malahuradament
han perdut el seu valor i cal una
oposició amb arguments, amb rise i
que tengui clar que defensa al ciuta-
dà més necessitai o el ciutadà anò

-nim. No pot esser tenir un govern
municipal al servei de quatre pan-
xes contentes, que fan i desfan sen-
se miraments i que manegen.,els di- -

ners públics amb mancjoradades.

La nostra opció com oposició, creim
que també pot esser valida per a go-
vernar amb transparencia i la cona-
boració dels ciutadans i no amb pre-
potencia o caparruclesa com ho ha
fet fins ara el PPAPPDPDCUFUCD.

Avui a les set a Can Moix,.ens reu-
nirem en Congres Extraordinari i
berenar per a concretar la llista
les properes eleccions municipals i
per recollir les opinions de diversos
sectors de ciutadans fclanitxers.
Amb aquest comunicat volem convi-
dar a les persones que creguin tenir
un punt de coincidência amb ELS
COLOMS, a assistir al Congres, a
més dels Coloms de plantilla i dels
convidats personalment. També a
aquest congres s'informarà de la
nova situació legal de Coloms per
presentar-nos corn- a partit consti-
tuït a les properes eleccions.

Creim que Felanitx no pot seguir
un any més amb un desgovern com
el que ha presidit l'Ajuntament els
dotze darrers anys. Compartim el
repte d'un Felanitx net i transparent
on els ciutadans hi poguem viure
sense la vergonya que comença a
ser el fet de dir-se felanitxer. És per
aim') que nosaltres ens apontam a
enterrar aquesta mala imatge de po-
ble decadent, on no es pot fer res
que no sigui morir, nosaltres volem
viure i ho volem fer a Felanitx, pert!)
no depén només de nosaltres, de-
pen de tots els felanitxers que enca-
ra creguin que es possible tenir unes
institucions que ens representin, ens
defensin i abolesquin la corrupció.
Fins avui dissabte a les set a Can
Moix.

Amb motiu de les festes de Crist
Rei, a la barriada de Son Valls se
disputa el passat diumenge horabai-
xa la tradicional cursa atlètica que
organitza de forma excellent la Co-
rnissió de Festes, amb l'assessora-
ment tècnic del Club Joan Capó.

No hi mancaren els acostumats
components: fred i vent, valuosos
trofeus, participació dels atletes de
les localitats nies properes i un ex-
traordinari sentit de l'humor dels
atletes grans de la barriada.

CLASS I FICAC IONS

I niciació fern.
1.-Leonor López 	(Joan Capó)
Iniciació masc.
1.-José M.a Cañas 	 (Sant Alfons)
2.-Fco. Javier Sierra (Sant Alfons)
3.-Tomeu Nicolau - (Joan Capõ)
Benjamí fern.
1.-Catalina Gornals (C.A. Porreres)
2.-M.° Antònia Soler (Joan Capó)
3.-M.a del Mar Vadell (Joan Capó)
Benjamí masc.
1.-Andreu Vicens 	 (Joan Capó)
2.-Marcos Diaz 	 (Joan Capó)
3.-Carlos Valverde 	 (Joan Capó)
Alevi fem.
1.-Carme Barceló (C.A. Porreres)
2.-Silvia Guerrero (C.A. Porreres)
3.-Maribel Rigo 	 (C.A. Porreres)
6.-Llucia M.a .Rigo 	 (Joan Capó)
AI evi masc.

Mcsquida 	 (Fidípides)
2.-Llorenç Páramo 	 (Joan Capó)
3.-Tolo Obrador 	 (C.A. Migjorn)
4 -Andres Martin 	 (Sant Alfons)
Infantil fern.
1.-Joana M.a Ba.reelo (C.A. Migjorn)

2.-Loll Gómez 	 (Sant Alfons)
3.-Pilar Mas 	 (C.A. Migjorn )
5.-Francesca Puig 	 (Joan Capú)
Infantil  masc.
1.-Andreu Páramo 	 ( Joan Capú)
2.-Julia Vadell
	

(Joan Capó)
; -Antoni Nicolau 	 (Joan çapó)
Cadet - Juvenil masc.
1.-Guillem Femenies 	 (La Salle -

Manacor)
2.-Cesar Sanchez 	 ( Joan Capo)
3.-Joan Barceló
	 (Colbnya

Pollença)
4.-Andreu Páramo (Joan Capó)
Absoluta fem.
1.-Carme Mas	 (C.A. Migjorn)
2.-M» Antimia Crucera (Colimya

Pollença)
3.-Margalida Adrover 	 (Opel

Felanitx)
Veterans
1.-Miquel Angel Juan 	 (Olimpo)

23'02"
2.-Sebastià Adrover (Opel Felanitx)

23'39"
3.-Paco Páramo 	 (Opel Felanitx)

24'13"
5.-Pere Vera (Opel Felanitx) 31'07"
Sèniors masc.
1.-Miquet:Serra (Colõnya Pollença)

22'10"
2.-Antoni Mesquida 	 (Fidípides)

22'15"
3.-Claudio Bourbousson (Colõnya

Pollença) 22'29"
4.-Paco Algaba 	 (Opel Felanitx)

22'33"
5.-Victoriano Martinez 	 (Opel

Felanitx) 24'02'
8.-Miquel Céspedes (Opel Felanitx)

25'56"

. ATLETISME

Cursa Atlètica Popular de Scn Valis




