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Prengué possessori el nu reGidar Rafel Taberner
A la plenaria ordinaria celebrada

el dimecres de la setmana passada
s'aprova pre majoria, amb els vots
del grup governant, el plec de con-
dicions que ha de regir la construe-
ció del nou complex poliesportiu
de Sa Mola, el cost del qual es de
158 milions de pessetes, dels quals
el Consell Insular de Mallorca n'a-
portara 40 i la resta sera a càrrec
del nostre Ajuntament.

L'oposició objecta que no se dis-
posava dels terrenys per a l'obra,
tota vegada que els pretenguts no
tenien la qualificació adequada i
.que tampoc no hi havia constancia
de que el CIM aportas cap dobler.

Això no obstant, sembla que la
qualificació dels terrenys es tendra
aviat amb la declaració d'interès
social ciels mateixos i pel que fa a
l'aportació del CIM, l'obra esmen-
tada fou inclosa dins el Pla Territo-
rial d'Equipaments Esportius per
a 1990 d'aquest organisme, i la ra-
tificació d'aquesta . inclusió fou co-
municada a l'Ajuntament el passat
dia 14 de setembre.

Diguem que el primer punt des-
prés de l'aprovació de l'acta de la
sessió anterior fou la presa de ju-
rament pel càrrec de regidor de

El rlinistre d'Agricultura, amb
rno	 Dia de la Constitució, va
conceclir la ,Placa de Bronze - Mèrit
Agrari, a la Societat Agraria
Transformació de Son Mesquida.

Corn sabeu, aquesta societat fou
fundada l'any 1975 per tal d'apro-
fitar de forma mancomunada
rament de les aigües subterrànies
déla zona i per altra banda, ha es-
devingut la primera i única expe-
riència de la comunitat autònoma
de concentració parcellaria. A més
de la implantació d'un sistema de
reguin d'acord amb les tècniques
més avançades, s'aconseguí una mi-
llora molt notable de la xarxa via-
ria de la zona.

El Ministeri posa de relleu el zel
i 1‘a perfecta organització d'aquest
grup integrat majorment per per-
sones residents a la contrada, que
evidencia la tasca que pot dur

Rafel Taberner Manresa que entra
a formar part del Consistori en
substitució de Cristòfol Bennasar
del grup d'A.P.

També amb els vots del Grup Po-
pular s'aprovà l'estudi de detail de
les parcelles del Pla Parcial del
camp de golf Vall d'Or, amb la qual
cosa, l'Ajuntament haura «legalit-
zat» unes obres que han seguit un
procés urbanístic de lo més singu-
lar i irregular.

Amb els vots del Grup Popular i
el PSOE s'acorda iniciar un procés
per tal de rebre les urbanitzacions
del terme.

Amb els vots del PP s'acorda subs-
criure un prèstee de 290 mil ions de
Pessetes per afrontar les inversions
previstes.

També s'aprovà el reglament de
Servei d'Ajuda Domiciliaria, així
com un pla de treball del Servei
d'Assistència Social per l'any que
ve, si be no hi ha pressupost per
a aquests serveis.

I per últim, i ja prop de les dot-
ze, s'aprova la modificació de les
Ordenances Fiscals, les quals per
deficiència d'informació no ens es
possible oferir en aquesta edició.

a terme un collectiu d'agricultors
que s'organitza i sap actuar en har-
monia.

Ens congratulam •d'aquesta dis-
tinció atorgada a una entitat fela-
nitxera.

L'any 91, any d'aleccions
A hores d'ara, els nostres lectors

ja saben que, de l'any 90, ja només
en queden dos bulls. Dos bulls que
se n'aniran darrera tota aquesta tra-
moia desenfrenada de comprar,
menjar, consumir, juguetes, bombe-
tes i altres suplicis i turments. Les
illurninacions nadalenques, els tor-
rolls, els xampanys' i els anuncis es-
tan a punt d'esclatar, fidels a la con-
signa evangèlica de preparar els ca-
mins del Senyor.

Per?), tot això, com hem dit, seran
dos bulls i entrarem en el 91, que
com tothom sap, es l'any que prece-
deix el 92 (durant el qual han de
passar tantes coses). L'any 91 sera,
dcncs, un any de transició.

Perè, també serà un any electoral.
Durant el 91 hi haura eleccions mu-
nicipals i autonòmiques, i d'això
parlarem avui.

Per part nostra, pensam que de
cara a tais eleccions, el panorama no
pot esser més desencoratjador. Ho
deim perquè tenim la impressió que,
transcorreguts quinze anys de post-
franquisme, la vida política conti-
nua regida pel signe de l'atonia, la
indiferencia i la manca d'im agma-
ció.

La implantació dels partits poli-
tics, entre nosaltres, és practica-
ment inexistent. Els partits tenen
unes persones comptades que han
de prendre totes les decisions. La
masa d'electors esta molt desintere-
sada i gira l'esquena a la vida poll-
tica, i a Felanitx, particularment, de
cara a les pròximes municipals, sem-
bla que només tres formacions se
presentaran, si no hi ha canvis que
ara no veirn clars.

El Partit Popular, que ara és la
força hegemônica a la Sala, ja ha
anunciat que .tornara presentar corn
a primer candidat el batle actual.

Del P.S.O.E., no en tenim notícies
recents, però no sembla probable
que pugui millorar substancialment
el resultat de les passades eleccions.
Els «Coloms a la Sala» hi tornaran
a esser presents, suposam que amb
noves incorporacions.

En els próxims mesos, sera con-
venient, sera oportú, fer un balanç
de Pactuació d'aquestes tres forces
en el consistori felanitxer. Balanç
que s'endevina, almanco respecte de
la formació hegemónica, de la qual
hem donat informació reiterada des
de la nostra columna.

Potser qualque vegada ja hem dit
que l'electorat felanitxer té una pre-
ferencia recalcitrant pels partits de
dretes. A nosaltres, com a demòcra-
tes, això no ens sap greu; cadascú
per alla on l'enfila. A115 que ens en-
tristeix es que els partits de dretes,
a l'hora de comandar, ho facin tan
malarnent. L'equip actual del P.P. ha
estat un model d'ineficacia, de des-
encerts, d'incapacitat per enfrontar-
se amb els problemes reals del mu-
nicipi i hem arribat a una situació
de desànim i desillusió com potser
no haviem patit mai.

Totes aquestes afirmacions reque-
reixen, sens dubte, esser raonades i
fenamentades i ja procuraren fer-
bo en setmanes successives. Ara,'
allò que no s'acaba d'entendre es
l'interès del P.P. per mantenir à la,
Sala uns homes que, farà dotze anys,
estan dirigint la vida política del:
nostre poble amb els resultats tan;
negatius com hem dit.

Pirotècnic
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L'any 1991 se compliran 75 anys
de la creació del Cercle Recreatiu,
efemèrides que se disposa celebrar
amb cert relleu aquesta entitat.

Aird doncs, a manera d'obertura'
d'aquest any commemoratiu, el pro-
per dissabte dia 22 a les 18 h. es fa-
rà un cercavila a càrrec de la Banda;

de Música de Felanitx.

A les 18'30, Mn. Fere Xamena ofe-
rirà una xerrada sobre el tema «Fe-
lanitx a l'any 1916».

Després hi haura refresc per a
tothom.
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: 	 1.875
Semestral a fora: 2.025

SANTORAL

Diu. 16 Sta. Albina
Dill. 17 St. Llàtzer
Dim. 18 Mare de Déu

l'Esperança
Dim. 19 St. Nemesi
Dij. 20 St. Domingo de Silos
Div. 21 St. Pere Canisi
Dis. 22 St. Honorat

LLUNA

Quart creixent dia 25

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx • Palma: Dies feiners,
a les 6,45 (excepte dissabtes), 8.
10, 14 i 18 h. Diumenges i fes-
tius, a les 8, 14 1 19 h

Palma - Felanitx des de Pesta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13, 15,45 i 19,30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15.45 1 20.30 h.

Felanitx-Portooalom: 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:

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

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines t Policia
580051, 580080 1 580365
Sólo urgencies 582200
Funerària Felanitx

580448-581144
Ambulàncies

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

C /. TEL. 58 25 73 	 FELANITXJAUME I, 8 A

No te amargues la Navidad
— Si eres diabético, tienes colesterol, estás haciendo regimen o,

simplemente, te gusta cuidar tu salud..

¡TENEMOS LO QUE NECESITAS!!

Turrones, bombones, galletas, pan,
chocolate, champán, etc...

sin azúcar, sin colesterol, sin alcohol y bajos en calorías

¡¡ ESTA NAVIDAD REGALA SALUD !!

Dietética S4 ITA TUB A

HORARIO: De 9,30 a 13,30 y de 16,30 a 20 h.
Viernes tarde y sábado CERRADO

club Jean Capti Fe]anara
BASQUET I ATLETISME

.4SSEMBLEA GENERAL ORDINARIA

Es convoca a tots els socis i simpatitzants, a l'assemblea
neral, que tindrà lloc el proper dilluns dia 17 de desembre, a
21 hores, en el saló d'actes de la Casa Municipal de Cultura.

Es prega encaridament la vostra  assistència.

El President

“e-t,

les

Carniceria MARI CARMEN
C/. CRISTÕFOR COLOM, 17 	 TEL. 825005 - PORTO-COLOM

Gran assortit de fiambres nadalencs,

de tota classe

Endiots, faisans, pol!astres farcits...
ELS MILLORS SERVEIS, JUNTAMENT AMB LA NOSTRA

QUALITAT, FARAN DE LA SEVA TAULA UNA FESTA

FACI LES SEVES RESERVES AMB ANTELACIÓ

Bones FESTES

SEP1'L1/0 ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE LA EXCMA. SBA.

D.' CIngelita Masot Obizanda
acaecido en Madrid, el dia 18 de diciembre de 1983

FELANITX
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LA COMË.DIA «JA HI SOM TOTS»

Dis3abte passat, amb motiu de
les festes de Son Mesquicia, vaig
tenir l'oportunitat d'assistir a la
representació de l'obra original
d'En Joan Manel Chilet «Jo hi som
tots», duita a terme pel grup «Gent
de Buila». La meva sorpresa va
esser tal que no he pogut estar
sense fer un petit comentari.

Senzillament extraordinaria i per-
què no se m'acudeix cap qualifica-
tiu més eloquent. L'obra es exqui-
da, completa, molt agradable i en
cap moment cau en la vulgaritat o
en la grolleria. Emprant sempre un
llenguatge net, agradable, fi, i fent
unes combinacions de situacions i
diàlegs que aconsegueixen arrencar
les rialles fins i tot als mês seriosos.
Alla a Son Mesquida haviem de te-
nir l'orella ben parada perquè quan
no era Un esclafit de rialles eren els
aplaudiments del públic els que
exaltaven l'ambient.

Des de la meva modesta posició
d'espectador i recollint a la vegada
un boa grapat d'opinions i comenta-
ris que vaig sentir, vull donar l'en-
horabona, primer de tot a En Joan
Manel Chilet per la seva triple tasca
d'autor, director i actor protagonis-
ta. Enhorabona Joan Manel!

En segon Hoc i sense restar-li im-
portancia, la mes sincera enhorabo-
na a la resta del grup, perquè tots
varen fer una actuació magistral, i
si tenim en compte que molts dels
interprets són novells, el merit es
doble.

Res més, des d'aquestes raffles
vos envii la meva felicitació més en-
tusiasta i vos anim a que continueu
en la bretxa. Seguiu endavant que
encara vos queda molta corda i, si
podeu, continuau fent representa-
cions perque si la gent ho sap amb
temps es ben segur que tendreu pú-
blic a balquena.

Endavant, i que tengueu Gent de
bulla per molts d'anys.

Marc Rigo

-TA

E. P. D.

Su esposo Enrique Falcó, hijos y (tennis Runiliares, al recordar a sus amistades tan sensible
pc:rdida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones, por lo cual les quedaran vivamente agrade-
cidos. La misa que se celrbrani el plóximo martes dia 18 a !as 715 de la tarde, en la iglesia (le San
Al/aliso, sera aplicada en sufragio de su alma.
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Grupo IFA ALPO

Seguimos, como siempre, a su servicio,
con la máxima calidad, justo precio

y atención al cliente.

Para las'próximas fiestas cie Navidad,
les ofrecemos

LOTES DE EMPRESA
FIAMBRES Y TURRONES CASEROS

GRAN VARIEDAD EN JAMONES SERRANOS, QUESOS,
CONGELADOS, CHAMPAN, LICORES, ETC.

Lechonas, pavos, corderos

OBSEQUIAMOS a nuestros
clientes con 	

Servicio a domicilio
TEES. ;581957 y 580460

FELANITX
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11 Campionat «Challenge de Mallorca campo través»
191 Memorial Lorenzo Ordóñez

El passat diumenge dia 2 de de-
sembre, a Vilafranca de Bonany,
des de les 10 del mati i fins a les 13
hores, es varen celebrar les curses
de les diferents categories d'aquesta
prova de cros, sota la molt bona or-
ganització del Club d'Atletisme Fi-
chpides i l'Ajuntament de Vilafran-
ca, amb la collaboració de la Fede-
ració Balear d'Atletisme, el Conseil
Insular de Mallorca i l'Ajuntament
de Vilafranca.

El cronornetratge fou a càrrec de
Ia Federaciú Balear d'Atletisme i el
Comitè de Jutges.

El calendari i llocs prevists per a
completar un total de sis proves que
integren aquest campionat són les
següents:

Dia 23 de desembre a Sa Ràpita.
Dia 30 de desembre a l'Hipòdrom

Son Pardo - Palma.
Dia 6 de gener a Pollença.
Dia 13 de gener a Manacor.
Dia 17 de Febrer a Son Burdils-In-

ca, final Campionat de Mallorca.
S'espera que l'èxit d'aquesta sego-

na edició sia semblant al de l'any
passat la qual aconseguí despertar
l'interès del públic per la rivalitat
entre el jove _felanitxer, Antoni ,Pe-
nya del Club Colonya Pollença, i en
Mateu Dominguez del Club Hermes
Sollerense.

El fet que en Peña no participi a
la d'engua-ny feia . pensãr que pogués
minvar l'espectació, però així i tot
Ia quantitat de públic que hi acudí
i la qual itat dels participants va
donar al-licient a la cursa.

Els corredors s'esforçaren de bon
de veres per cobrir el difícil circuit
de 10 quilòmetres, on en una zona
de cinquanta metres molts d'atletes
es deixaren les sabates dins el fang,
que tenia una fondària de més de
dos pams.

Cal destacar la pugna entre el se-
nior Mateu Domíngues, i Johnny
Ouriagli, de la categoria promeses. I
Ia bona actuació del júnior masculí,
en Francesc Gomáriz, del Fidípides,
qui va marcar el ritme en la seva ca-
tegoria i aconseguí el primer Hoc
sense dificultats.

La prova es dividí en les catego-
ries, júnior femenina, júnior mascu-
lina, promesa femenina, promesa
masculina, senior femenina, senior
masculina i veterans.

Tot seguit vos oferim els resultats
dels primers classificats de cada ca-
tegoria i alguns dels llocs obtinguts
per altres atletes de la nostra co-
marca:
CATEGORIA JUNIOR FEMENINA

(3.600 METRES)
Lloc - atleta - temps - club! poble)

1 Leticia Ferra, 14'35, Costa Calvià
2 Soledad Mateos, 14'41, Colonya

Pollença
3 Isabel Rodriguez, 15'23, Costa Cal-

via
4 Maria Crucera, 16'17, Colonya Po-

llença
5 Isabel Molina, 16'34, Costa Calvià

CATEGORIA JUNIOR MASCULINA
(6.500 METRES)

1 Francesc Gomáriz, 23'06, Fidípides
Palma

2 Josep L. Luis, 23'34, Colonya Po-
llença

3 Josep Prez, 2337, Colonya Po-
Ilença

4 Bartomeu Isern, 2403, Colonya
Pollença

5 Vicenç Villalonga, 24'08, Colonya
Pollença

CATEGORIA PROMESES
FEMENINA (5.000 METRES)

1 María Fernandez, 22'50, Costa Cal-
via

2 Dolores Mari, 26' _
ma

-CATEGORIA PROMESES
MASCULINA (10.000 METRES)

1 Johnny Ouriagli, 3508, Colonya
Pollença

2 Bartomeu Ginard, 35'43, Ficlipides-
Palma

3 Lluís Carmona, 37'24, Fichpides-
Palma

CATEGORIA SLNIOR FEMENINA
(5.000 METRES)

1 Josefina Hisado, 2111, Colonya
Pollença

2 Felisa López, 21'42, Fidípides-Pal-
ma

3 Isabel Vaguer, 22'12, Fidípides-
Palma

4 Andrea Terrades, 2241, Colonya
Pollença

5 Vicenta Cordón, 23'02, Hermes
Sollerense

-10 Margalida Adrover, 2501, Opel-
Felanitx

CATEGORIA StNIOR MASCULINA
(10.000 METRES)

1 Mateu Dominguez, 34'59, Hermes
Sol lerense

2 Manuel Muñoz, 35'34, Fidípides-
Palma

3 Conrado Victores, 35'57, Bodegas
Oliver-Palma

4 Jose María Sanchez, 36'04, Capol
5 Antoni Riera, 36'51, Fidípides-Ma-

nacor
6 Juan P. Martinez, 37'02, Bodegas

Oliver-Palma
7 Martí Ferriol, 37'05, Bodegas Oh-

ver-Palma
8 Vicente Ogazón, 37'17, Bodegas

Oliver-Palma
23 Francesc Algaba, 39'29, Opel-Fe-

lanitx
24 Francesc Vives, 39'52, Opel-Fela-

nitx-Cala Ratjada
30 Angel Sanchez, 40'16, Fidípides-

Manacor
36 Fernando 	 Mingorance,	 42'17,

Opel-Felanitx-Cala Ratjacla
39 Sebastià Llinàs, 42'45, La Salle-

Manacor
44 Josep Puig, 43'27, Opel-Felanitx
45 Miguel Céspedes, 43'29, Opel-Fe-

lanitx
53 Victoria Martinez, 45'40, Opel-Fe-

lanitx
54 Francesc Carrión, 47'42, Ficiípi-

des-Manacor
56 Bartomeu Serra, 4756, Colonya

Pollença
57 Antoni Madero, 48'10, Opel-Fela-

nitx-Manacor

CATEGORIA VETERANS
MASCULINA (6.000 METRES)

1 Jesús Rodríguez, 1914, Colonya
Pollença

2 Francesc Fiol, 1928, Hermes So-
lierense

Club Esport Es Port
Pide disculpas a sus seguidores

por no darles información corres-
pondiente a la semana clel 24 y 25
Je noviembre.

El domingo día 25 el Equipo
RENAULT jugó en casa contra el
Gesa Alcúdia, ganando por el tan-
teo cie Renault, 52 - Gesa, 46. Un
partido muy emocionante, que se
resolvió en los últimos dos minu-
tos.

El domingo día 12, nuestras juga-
doras del Renault se trasladaron a
Palma para enfrentarse al C.I.D.E.
El partido se desarrollá en un am-
biente bastante tenso y con los ner-
vios a flor de piel desde los prime-
ros minutos hasta el final. Se deja-
ron ver algunos golpes y enfrenta-
mientos verbales. Una primera par-
te muy nivelada pero con bastante
tanteo en el marcador por ambas
partes y una muy buena parte del
RENAULT, que le llevó al despegue
deffnitivo en el marcador con una
ventaja de quince puntos. Hay que
destacar el buen juego del RE-
NAULT, en los últimos quince mi-
nutos, en los cuales se hacían con
Ia mayoría de los balones. Y en este

3 Ramón Martin, 19'31, Hermes So-
llerense

5 Sebastià Adrover, 20'05, Opel-Fe-
lanitx

8 Francesc Páramo, 20'36, Opel-Fe-
lanitx

23 Sebastià Gomila, 2325, La Salle-
Manacor

partido se puck) ver el fruto del en-
trenador.

Resultado final C.I.D.E. 29 - RE-
NAULT, 44.

Nuestro equipo cadete CLIMA-
LIT, en el partido aplazado Clima-
lit - San Pedro, ganó por el tanteo
de CLIMAL1T, 19 - SAN PEDRO, 14.
El sabado día 1 se desplazó a Alcú-
dia para enfrentarse al Gesa, per-
diendo el partido con el resultado
de Gesa, 60 - Climalit, 14.

Animo chicas, aunque el partido
fue duro y salisteis con lesiones y
golpes, demostrasteis que sabeis ju-
gar limpio y con deportividad, par-
tidos como este no se tendrían que
x'er en xuestra categoría.

Limones

VENDO MESA DE COCINA con si-
llas. Mesa comedor con 6 sillas.
Un armario. Un sofá-cama. Unas
cortinas. Buen estadio.
Informes, Tels. 717243 (labora-
bles) y 824756 (fines de semana).

PORTO-COLOM VENDO CHALETS
ADOSADOS, 3 dormit. piscina.
vistas al mar. Materiales lujo.
Urb. La Fe. I 1 millones de ptas.
Informes, Tel. 756548 (horas co-
mida).

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).



  

Restaurant BON !PORT
C. Pizarro cantonada Churruea PORTOCOLOM

Vos desitja un bon Nadal i un prõsper
Any Nou.
OBERT TOT L'ANY

	
El nostre telèfon és el 82527 ,1         

CLINICA DENTAL
DR. IMPEL BENNASAR OBRADOR

ESTOMATOLOGIA GENERAL Y ODONTOPEDIATRIA

Les comunica que a partir de este mes de diciembre,
podemos atender a lodos los asegurados de INIECO, ASISA
y NOVOMEOIC.

C/. MAJOR, 33, PRAL. D. 	 FELANITX 	 TEL. 582423                 

cine princ 1

Restaurante

El Castillo del Bosque
Comununicamos a nuestros clientes y
amigos que hoy sábado día 15, al medio-
día tenemos el local RESERVADO.

Disculpen las molestias

EL PROXIMO SÁBADO OFRECEREMOS EL MENO NAVIDEÑO
Y DE FIN DE AÑO

4 FELANITX   

L'Aniversari úe fai9via Felanit-
)(era

Dijous dc la setmana passada Te-
levisió Felanitxera realitza en direc-

prorama especial preparat per
commemorar el seu V1I aniversari.

Al costat cl'En Remit'. Obrador Ri-
cart, els collaboradors Miguel Julia,
Miguel i Min «Maikel», Joan Obra-
dor, Antoni Fortcza, Antoni Roig,
Maria Ant3nia Barce16, Mila Adro-
vet- i Lourcks Colom, portaren a ter-
me el super-programa, en el qual al-
ternaren jocs, entrevistes, reportat-
ges, concursos, així com actuacions
diverses.

Els personatges entrevistats foren
Joan Vidal, Joan Manresa, Joan Pla,
Tolo Güell, Antoni Piza, Miguel Sa-
grera, Caries Costa, Lloren; Ramon,
President de la Federació de Tele-
visions Locals de Mallorca, i el ma-
teix Bernal Obrador i N'Antònia la
seva dona que, tot i que no surt a la
petita pantalla, en sap la prima de
tota la trambia i estabeig que s'or-
ganitza a la casa-estudi.

El programa s'inicia devers les 6
del capvespre i es clogué cap a les
12 de la nit amb música i cava.

Que per molts anys, collegues.

Un Seminari de Violeria a
Felanitx
• El Centre Cultural de Felanitx,
amb la collaboració de la Caixa de
Balears «Sa Nostra», organitza pels
Oies 27 al 30 de desembre, el Primer
Seminari de Violeria «Ciutat de Fe-
anitx», que sera impartit pets mes-

Ires Saulo Dantas Barreto i el nos-
tre paisa Andreu Fiol i Montserrat,
ambdós alumnes de l'«Instituto In-
ternazionale, dc Liuteria A. Stradi-
Vari» de Cremona.

Durant aquest seminari es faran
nrojeccions entorn a la construcció
d'un violi i la cliclactica seguida a
l'escola cremonesa. S'exposaran els
temes «Els grans mestres violers i
les seves característiques» i «Rela-
cid músic-violer, la seva necessitat i
importancia», s'explicaran cis mate-
rials i eines emprades en l'ofici, així
com el manteniment dels instru-
ments musicals. Tamb6 oferirà un
concert un trio de Cambra.

La presentació del seminari sera
a càrrec del Sr. Alfredo Grignano
di San Carlo, del cos diplomatic ita-
lià, jubilat.

La Pül;cia Li a ca Pa:ra..a
El dia de la Immaculada, el cos

de la Policia Local celebra la seva
feAivitat.

El niaí els policies acompanvats
d'autoritats i familiars assistiren a
unit Missa a la Parr3quia de Sant
Miguel i tot seguit se reuniren en el
Bar del Mercat on se servi un ví es-
panyol,

La Banda de Música se suma a la
celebració i acompanya en passacar-
rcrs els policies cies de la prefectura
a la parròquia i després al Bar del
Mercat.

La Trobada d'Ultralleugers i
dleromodelisme de Son Mesgui-
dassa es farà demà

Aquesta trobada i exhibició,  que
estava anunciada per diumenge pas-
sat i s'hagué d'ajornar per mor del
mal temps, se celebrara clerna, si el
temps ho permet. Començarà a les
10,30 del mati i s'han previst nove-
tats mai sospitades.

La Direcció de la trobada dema-
na disculpes al públic per aquest
ajornament i eis espera demà a Son
Mesquidassa.

Sorteig «Paga extra» de
«Sa Nostra»

En el darrer sorteig oPaga extra»
de Sa Nostra, ha estat agraciat amb
25.000 ptes. Jaume Fuster Gelabert,
del carrer de Sa Roca, 35.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
TALLER D'ORNAMENTACIÓ NA-

DALENCA.—Dilluns dia 17 i dimarts
dia 18, a les 16 h. a càrrec de Mar-
galida Adrover.

EXCURSIÓ CULTURAL A PAL-
MA.—Dimecres dia 19, visitant la
Casa de Cultura de «Sa Nostra», la
cripta de Sant Llorenç de la parrè-
quia de Santa Creu, el Palau de l'Al-
mudaina i les coves de Gnova. Preu
subvencionat, 1.000 pessetes. Ins-
cripcions fins dia 17. Places hi-into-
des.

TALLER DE CUINA NADALEN-
CA.—Dijous dia 20, a les 17 h. a car-
rec de Jaume Mestre Porcel.

CONCERT DE NADAL—Diven-
dres dia 21, a les 16'30 h., a carrec
de la Coral Infantil «ELS AUCE-
LLETS».

SOPAR DE NIT DE NADAL.—Di-
lluns dia 24. Preu subvencionat, 850
pies. Inscripcions de dia 17 a dia 22.

Places limitades.
FESTA-OCOLATADA DESPEDI-

DA DE L'ANY.—Diious dia 27, a les
16'30, a ramie escol . xador. Prini sub-
venciontu, 1U0 pies. I n;cripcion,
jfar!;r di.] 17.

NFU' VELLA.—Dia 31 a la Ponde-
rosa, sopar i ball amb orquestra. Ili
pot assistir tothom. Preu, 4.000 ptes.
Minuta: Aperitiu (patatetes, ca-
cauets, avellanes, datils arnb beicon
i musclos farcits). Builavesa. Voula-
vant de mari:tc. Escaldums d'incliot.
Postres: Peres amb xocolata. Safata
de torrons, massapa i coca. Vi de
Rioja, cava Delapierre etiq. negra.
Raïm i cotilló.

Avui teatre a l'Auditori Municipal
Avui dissabte, a l'Auditori Muni-

cipal, a les 9,30 del vespre, el grup
«Teatre Bunyola» ens presentara
en versió lliure, l'obra «Tot Deu al
cel», adaptació a cura de Guillem
Cabrer d'algunes rondaies populars.

Tenim unes referències excel-lents
d'aquesta obra i de la interpretació
que en fa el grup bunyoler. Espe-
ram que la realitat no ens decep-
cioni.

«Hormigones Fumet» ebEeguia la
Greu r-,c;a

i1quests dics el Delerai Local dc
Li Ureu !Zola Fcl-iut
dc waas del Director dc rciorwc-
sa teidoitxcra «1:mini:Jones Fumet»
tala partida de "Chamials» per tal
cic pokier eqIiipar als volumaris que
rire:,:ten cn aquesta

Es d'agriar que empreses felanit-
xeres collaborin amb aquesta insti-
tuck:), ja que la tasca de Creu Roja
repercuteix en benefici de tots no-
sa It res.

VENDO ATICO GRANDE en Pal-
ma. C/. Juan Alcover (cerca
GESA) 189 m 2 . Consta de 1 salón
grande con chimenea, cocina
grande equipada, 3 dormitorios
dobles y 1 pequeño. Cuarto de
baño completo y aseo. Entrada,
galeria, trastero separado, terra-
zas grandes. Precio 13.000.000, o
lo cambio por finca rústica con
casa, zona sureste Mallorca.
Informes, Tel. 657697.

Viernes 1,1, sábado 15, 9 noche y domingo 16 desde !as 3

La película más taquilkra del año y de mas acción de esta tempo-
rada.

Si te gustó 	 jungla de cristal» no dejes de ver esta segunda parte.

BRUCE WILLIS en

La jungla 2 y El Cielo se equivocó

La guerra de los Rosse
Y

Las aventuras de For Fairlane
28 - 29 - 30 y 1

Isabel Pantoja en Yo soy esa

Viernes 21, sábado 22, 9 noche y domingo 23 desde las 3
Dos estrenos de actualidad



DIA 21 DE DICIEMBRE

INAUGURACION del
Restaurante CA'N PEDRO

(EX-PEDRO DE SES PORTADORES)
C/. VAPOR SANTUERI, s/n. Urb. LA FE

(Carretera Porto-Colom - S'Horta)
TEL. 825441

Especialidad en PESCADOS FRESCOS
y toda clase de MARISCOS

Bones testes

Restaurante LA CALA CALA D'OR

Comunica a sus clientes y ami-
gos su REAPERTURA
desde el 13 de diciembre, deseándoles
unas felices Navidades y un próspero
Año Nuevo 1991.

SORPRESAS NAVIDEÑAS — COTILLON NOCHEVIEJA
RESERVE SU MESA: TEL. 657004

FELANITX

■•••"'N.. 0

Et3 na 7i 112 iv/Av.;

saber de Ortducia
Colaboracion (lel Dr. Bassani Alfred

Shulunbar y de la Socirdad Espa-
nola (h, Ortodoncia.

PREVENCION DE
LA MALOCLUSION
¿Se puede prevenir la maloclusión?

Cuando es hereditaria no se puede
prevenir. Ahora bien, en aquellos
casos dc hábitos viciosos, dientes
careados, pérdidas prematuras de
dientes temporales, etc., se puede
prevenir el peligro de la de dientes
temporales, etc., se puede prevenir
el peligro de la maloclusión con un
tratamiento preventivo adecuado.
¿Cuándo se debe comenzar a vigilar
los dientes de los niños?

El tratamiento preventivo debe
iniciarse antes de que se manifieste
Ia maloclusión. Por eso los padres
deben llevar regularmente sus hijos
al dentista para revisiones periódi-
cas. De esta manera se podrían de-
tectar y tratar las caries en caso de
que las hubiese, realiz* aplicacio-
nes tópicas de fluor, etc., todo ésto
con el fin de evitar pérdidas prema-
turas de dientes temporarios y acon-
sejando el tratamiento de Ortodon-
cia cuando lo juzguen necesario.
c Por que es importante
conservar los dientes de leche?

Los dientes temporales mantienen
Ia forma de las arcadas dentarias
y conservan el espacio necesario pa-
ra sus sucesores, los dientes perma-
nentes. Además, son importantes
para asegurar una buena mastica-
ción en una edad de gran crecimien-

to, por otra parte, los dientes con
caries se infectan, pudiendo produ-
cir ahuesos y molestias dolorosas en
los nit-rms.

.s. 4" dcbe hacer cuando
pierde ií,i diente de lec:he

fiemasiado pronto?
Cuando la perdida ocurre en un

molar, es aconsejable colocar un pe-
queño aparato llamado «mantene-
dor de espacio», con el fin de que
el diente permanente que ha de ve-
nir, tenga sitio reservado.
¿Qué hay que hacer cuando
los dientes temporales
tardan mucho en caerse?

En este caso se debe hacer una
radiografia para comprobar el esta-
do del sucesor permanente y plani-
ficar el posible tratamiento a seguir.

(Continuara)

Preguntas relacionadas con el tema
pueden ser dirigidas a la redc.cción
del semanario y serán contestadas
en esta sección.

SE VENDE ORGANO 2 teclados,
con ritmos. Amplificador SIMAR
y un ACORDEON, 80 bajos PÃO-
LO SOPRANI.
Informes, Tel. 825550.

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

SE VENDE ORDENADOR A.T. (tu-
lip). Discos 3 1/2, 1'44, Mb, 5
1/4, 1'2, Mb. Duro 20, Mb, 24 mi-
lisegundos.
EGA + monitor EGA COLOR.
Informes, Tel 581282 de 5,30 a 8
tarde. (excep. sábados y domin-
gos).

BASQUET
(Ve de la pàg. 8)

LI Oa ben negativa. En
aquesta ocasiú varen ser Bernardi
(14) i Villalonga (11) els anotadors
destacats.

En el partit contra el Pollença,
2on. classificat, la nota mes positiva
foren els primers minuts jugats per
Tolo Nicolau, lesionat a la pre-tem-
porada. Per altra part destaca la
mala sort dels nostres jugadors que
havien encarrilat molt be l'encontre
ja des de l'inici (10-0) i que nomes

veren superats un pareil de vega-
des per un punt i que al final per-
deren de dos, el major desavantatge
en contra enregistrat en tot el temps
de joc. Un detall que pesa molt va
ser el capitol dels tirs Mures; men-
tre els locals feien un sol punt de
sis intents, els pollencins n'anotaren
16 de 27. Resalta la gran feina ofen-
siva del júnior Gaspar, autor de 22
punts.

Tornaren les victòries per l'equip
de TERCERA en un partit que, com
tots els de la categoria en aquesta
temporada, no se decidí fins en els
instants finals. Abundaren les erra-
des per part dels dos equips i la
feina defensiva del «Autocares Grk
malt» sentencià el triomf; ben me-
rescut. Al descans s'hi arribava amb
un 35-30 i el marcador s'amplià fins

a una diferencia d'onze punts (47-
36), pc6.en aqucst moment comen-
ca una fofta remuntada per part ciels
contrLiris (0-10) que inclús cluglft:' els
zdcuclicncs a l'empat. La inspiració
de Damia Boyer en els dos minuts
finals deixa el resultat bastant clar,
Ines del que en realitat va scr. Bo-
na feina de tots els alineats, amb
19 rebots i 23 punts per Amengual,
essent Damia Boyer .(amb 12) el se-
gon maxim anotador.
Aquesta jornada

Unicament els cadets actuaran a
Felanitx, contra el Perlas. Els jú-
niors tenen un trascendent despla-
çament, cara a la fase final, dins la
pista ciel Cide.

Acaba la 1.a volta pels dos equips
sèniors. El de provincial visita el co-
lista Binissalem i el de 3 •a juga a
Campos, amb l'acostumat ambient
de rivalitat comarcal.

LARRY CISTELLES

SE DAN- CLASES DE ALEMAN y
de INGLES.
Informes, Tel. 580004.

TENGO PARA ALQUILAR CASA en
Felanitx.
Informes, Tels. 580147 y 824387.

VENDO CASA en calle Call.
Informes, Tel. 825229. 

Queremos felicitarle estas fiestas Navidefios y desearles un
Feliz Año 1.991

FELIZ NAVIDAD 	 e BON NADAL   

Rubio's PELUQUEROS   
LE RECORDAMOS QUE LOS LUNES 24 Y 31, LE ABRIREMOS

PARA QUE PUEDA IR DE FIESTA A LA ULTIMA.
SUE! TO O RECOGIDO...

Vd. decide y RUBIO'S cuida su imagen
Y NO OLVIDE, PARA EVITAR EL TIEMPO DE ESPERA,

LLAMENOS CUANTO ANTES Y PIDANOS HORA,
TEL. 58 23 16          

Vehículos de ocasión   

FORD ORION 1.8 D. GT
RENAULT 5 GTL 5 P
OPEL CORSA GT 13
LANCIA PRISMA 1.6. ie
FIAT UNO 45 S 5P
FORD FIESTA N
RENAULT 14 GTL
SEAT IBIZA 1.5 GLX 5P
VOLKSWAGEN POLO COUPE 1.3

PM-BC
-, PM-Y

PM-AK
PM-AL

PM-AH
PM-P
PM-P
PM-AM
PM-AV  

(SABADOS MAÑANAS, ABIERTO)   

Concesionario Oficial          

AUTOS MARTORELL,S.A.
Carrer del Socors,6. Tel. 58 13 40. Felanitx. 



Am!) desig i esperança d•un any non millor
i en data Ian assenyalada

Peixeteria CA WANGELA
comptarà amb peix fresc si el bon

temps ens acompanya

LIMO tenimliamba per anar a pescar.
PER A OUALSEVOly; IN FORMACIO, ESTAREM AL SEU

SERVICI CADA DIA DEMAT1. TEL. 824782

ELS DILLUNS DIES 24 I 31, OBERT EL DEMATt

hiper sFetanadit

Comunicamos a nues-
tros cliebtes y público

en general, que los
DIAS 23 y 30 de

DICIEMBRE
tendremos abierto

de 9 a 21h.

Porto Cari 	 - 	 Cala d'Or
A BIERTO TODO 1,0S DIAS

Para NOCHEVIEJA elija sus platos de nuestra
CARTA ESPECIAL FIESTA

Reservas, 'rel.fi43465

Diciembre: mes de la
mesa de cocina

Mesas y sillas CANCIO
Pase a ver modelos y compare precios

SA 	  T LUJ rig
MOBLES DE CUINA I BANY

C. Placa, 19 - Tel. 580840

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,

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

• Tras la ESPECTACULAR VIC-
TORIA en CALVIA, el C.D. FELA-
NITX vio frenada en seco su racha
triunfal, no por un equipo de fút-
bol eti el terreno de juego, sino por
incompetente señor, que suele ves-
tir de negro los domingos„ llamado
DEL CASTILLO, que tuvo ja desfa-
chatez de no presentarse para diri-
gir el partido a disputar en «Es
Torrentó» entre el FELANITX y el
SES SELINES. Y yo me pregunto:

Si el Comité que es severo, justicie-
ro, drastico a la hora de sancionar
clubs y jugadores (en estas catego-
rías los castigos son ejemplares,
muy diferentes en Primera o Segun-
da división que mueven muchos mi-
llones), debe tratar por el mismo
rasero a los Colegiados, únicos jue-
ces con autoridad para impartir su
justicia, muchas veces errónea (son
humanos) y sus actas son la única
referencia vlida que tiene en cuenta
el Comité sancionador, cuando uno
de estos señores comete una falta
grave de este tipo, debe ser igual-
mente sancionado con severidad.
Es más, si los clubs deben abonar
cuantiosas multas por incorreccio-
nes del público y de sus jugadores,
éstos cuando pierden un dinero im-
portante en taquilla por una irres-
ponsabilidad arbitral, estos deben
ser indemnizados. El partido del
domingo tenía sus alicientes, cl co-
liderato del Felanitx, la rivalidad
comarcal y el atractivo del equipo
visitante, que siempre mueve mu-
chos hinchas. Pero la cosa no
acaba ahí, los sufridos aficionados/
espectadores que pagan religiosa-

mente sus entradas y abonos, se
desplazaron inútilmente en una tar-
de demasiado fria! ¿Quién les va a
resarcir de las molestias?

• TELEVISIÓ FELANITXERA,
celebró su 7» ANIVERSARIO. Un
programa de más de seis horas, en
directo. Entrevistas, noticias, con-
cursos, premios, jóvenes músicos,
buen humor... ¡Y lambada final
(fin de fiesta incluído) con los pre-
mios gordos en liza: un televisor en
color y el vale para visitar un largo
fin de semana una ciudad europea!
En suma, dentro lo modesta que es
una televisión local, la cosa resultó
del agrado de la mayoría de los te-
levidentes f elan i txers. ¡Ah! Llama
Ia atención que ninguno de los co-
rresponsales de los medios de co-
municación se haya hecho 'eCo del
acontecimiento. ¿Acaso no es de in-
terés que todos los felanitxers ten-
gamos una televisión propia y ésta
—contra viento y marea— cumpla
siete años de emisión semana tras
semana? No deja de ser extraño, la
verdad.

• Somos testigos del fenomenal
a in biente que reina en el bar
«S'ABEURADOR» en torno al «VII
GRAN TORNEIG DE TUT», donde
baila millón y medio ,de pelas en
juego para los primeros clasificados,
amén de premios especiales. Hasta
un total de 38 participantes cuenta
el local ¡casi na!. 19 parejas dividi-
das en dos grupos auspiciados por
el mismo local «RECREATIVOS
FELANITX»  y id3AR' S'ABEUBA-
1)011». !Vamos que hay «overboo
k i ng!.

• Ya estit en marcha la «RUA».
El ya popular desfile tendrá lugar
el 16 de febrero. El cartel anuncia-
dor ha sido realizado por el gran

tista SEBASTIA RIGO.
4 La otra semana hubo una

cena en el campo «Es Torrentó»
para premiar a los jugadores del
C.D. FELANITX por su buena tra-
vectoria. También se invitó a los
medios informativos. ¡Había que
ver la cara del presidente RAFEL
BARCELO, más feliz que unas Pas-
cuas!

• El domingo el C.D. FELANITX
tiene una difícil papeleta, viaja has-
ta POLLENÇA, uno de los más se-
rios aspirantes al título, además tie-
ne una masa incondicional de se-
guidores. La moral de los chicos de
Fernando Asensi, pese al contra-
tiempo del pasado domingo, está
alta, pero el «macht» va a ser a
cara de perro, que la suerte nos
acompañe. Mientras el CAS CON-
COS recibe la visita del ESCOLAR
y el S'HORTA, en el campo «Sa
Lleona», se las verá y se las desea-
rá con el LLUCMAJOR.

EL RESERVA
NMP■I 

VENDO PRECIOSA CASA RUSTI-
CA DE PIEDRA, dos plantas, cu-
biertos 150 rn 2 , dispone de agua y
luz, con 2.300 m 2 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 BUSCA PARA ALQUILAR PISO
CASA, en Felanitx. Matrimonio

sin hijos . Buenas referencias.
-Informes, C/. Campet, 42.

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.



Floristería FELANITX, C.B.
Comunica al público y clientes que

dispone de
Amplio surtido de abetos y adornos navideños

Pca. Constitució, 9 	 Tel. 580662

Por reforma tienda ofertamos a precios
interesantes varios amueblamientos

cocina.

SA BOTIGUETA

FELANITX
..•

Calviá, 2 -

Buen ambiente en Calviá, vistos
los buenos resultados del equipo
local.
Lit que en algunos mo-

mentos se encrespó en las gradas,
lamentablemente. Algunos especta-
dores nunca aprenderán a compor-
tarse.

FELANITX: Matías, Roig, Sagre-
ra, Felipe, Adrover, Aznar, Sutler,
Maimó, Muñiz, Alfonso, Agustín—
Barceló entró por Javi, lesionado.

ARBITRO: Quesada. Muy casero.
GOLES: 0-1, Alfonso. l-1, Planas.

2-1, Planas. 2-2, Aznar. 2-3, Felipe.
2-4, Alfonso.

DOMINIO LOCAL
La primera parte se caracterizó

por mayor dominio local. El Fela-
nitx aguantó el «temporal» como
pudo, sin amilanarse, pero sin en-
contrar su sitio. Un gol de Planas,
al sacar una falta desde muy lejos,
sorprendió el buen meta Roig. Pero

Felanitx sacó fuerzas de su fla-
queza y en una rápida intervención
consiguió anticiparse a la defensa y
marcar un extraordinario gol, colo-
cando cl balón lejos del alcance del
guardameta local. Sería el mismo
Planas que al botar otra falta lo-
1;1 aria poner por delante a los de
Playas de Calviá. Pero el Felanitx
había ido hasta allí bien mentaliza-
do, a por todas. Aznar tras una
buena jugada conseguiría igualar la
contienda y dejar las espadas en
alto.

FESTIVAL FELANITXER
En la segunda parte los pupilos

de Fernando Asensi aseguraron en
defensa, y trataron de buscar hue-
cos al contragolpe. Los minutos
transcurrían sin que el marcador
se moviera, pero con la salida de
Barceló el equipo visitante ganó su
posición en el centro del campo y
supo ganar perfectamente la parti-
da. Felipe derrochando fuerzas su-
po adelantar a los cie Felanitx cru-
zando la pelota hasta el interior del

Felanitx, 4

marco calvianense. El desconcierto
local era mayúsculo. El Felanitx ju-
gaba a su antojo. Alfonso, una vez
más, rápido cual centella, se perca-
tó de una mala cesión de un defen-
sa a su portero y robó el balón, y
con magia, le pegó hasta colocarlo
perfectamente por encima del guar-
davallas Escudero, ante el asombro
general de todos los asistentes.

¡Vaya gol! ¡Chapeau!
Tomeu

EL PARTIDO FELANITX - SES
SALINES SUSPENDIDO POR IN-
COMPARECENCIA DEL ARBITRO
DESIGNADO.

PODRIA JUGARSE EL PROXI-
MO DIA 30. AMBOS CLUBS ES-
TAN DE ACUERDO.

El partido de rivalidad comarcal
que correspondía enfrentar a los
equipos del Felanitx y de Ses Sali-
nes no se celebró finalmente por in-
comparecencia arbitral. Castillo, el
trencilla designado para el encuen-
tro, contactó con la directiva del
equipo local para indicarles que no
podía desplazarse por falta de ve-
hículo, y que por consiguiente le
era imposible acudir al campo del
Felanitx. El vicepresidente del Fela-
nitx, Miguel Hugny, pudo poner a
disposición del árbitro un vehículo,
aunque fuentes del club nos mani-
festaron que el juez del encuentro
declinó el ofrecimiento. Con ello, se
quedó sin disputar un partido don-
de el Felanitx confiaba ver sus
gradas llenas de gentes, por la bue-
na marcha de un equipo que lleva
siete jornadas sin perder, maxime
dado el caso en que el rival era un
equipo como Ses Salines que podía
aumentar el interés por la rivalidad
existente. Maikel
1.' REGIONAL
COLLERENSE, 3 - CAS CONCOS,

ESPERADA DERROTA
Nada que objetar a este revés. El

Collerense es un equipo superior y

lo demostró, por otra parte el Cas
Concos atraviesa unos momentos
difíciles. Tal vez ahora con Flo', vis-
ta que se ha reducido su drastica
sanción pueda dar otro aire al
equipo.
JUVENILES

FELANITX, 1 - ESPAÑA, 1
ROZARON LA VICTORIA

Partido irregular de los felanit-
xers, que en algunos momentos ju-
garon bien, con un poquito más de
fortuna pudieron haberse alzado
con el triunfo.
IN FA NTI L ES

ESPAÑA, 8 - FELANITX,
MAL ARBITRAJE

Pese al dominio y superioridad
local, el trencilla de turno todavia
echó una mano al equipo más
fuerte.

BENJAMINES
MONTWRI, 1 - FELANITX B,

MUY DISPUTADO
Partido de alternativas y con ra-

quítica victoria local. Cabe destacar
que la madre del jugador local
T. Nadal, cuando llevaba a su hijo
a jugar este encuentro sufrió un ac-
cidente de carretera. Afortunada-
mente la cosa no pasó ciel susto.
FELANITX A, 10

PORRERES ATCO.,
SOLO TUVO UN COLOR

El blanco. Los felanitxers domi-
naron a placer y marcaron los go-
les que vinieron en gana, ante un
equipo infinitamente inferior. Go-
les de Andrés (2), Juanito, José,
Valentin (2), T. Vidal (3) y Cam-
pos. V.
Futbolet

Finalitzada ja la inscripció al II
torneig d'hivern 1990-91 que organit-
za el Comité de Futbolet Felanitx,
per segon any consecutiu. Deu son
els equips que formen part d'aquest
torneig; equips majoritàriament de
Felanitx, i altres com Porto Colom,
Santanyí, etc.

Ahir divendres es jugava el primer
partit corresponent a la primera
jornada, partit inaugural que tingué
per rivals els ja legendaris equips,
CONST. PUIG HUGNY - CONST.
SIMARRO GARCIA.

Avui dissabte es juguen els quatre

partits restants i començaran a les
16'00 hores.

P.J. TALA VANTE
FUI BOLET ESCOLAR
CAFETERIA «ES GLOP», 11 -

ES PORT «B», 2
¡VOLTA LLUITA

Partit entretengut on és pogucren
veure quantitat de bones jugades i
un munt d'ocasions de gol. L'equip
des Port «B» es va comportar d'una
manera molt correcta deixant jugar,
i amb més ganes que encerts. L'e-
quip de Felip Risco assegura el re-
sultat cara al partit de tornada, que
cs juga ahir clivenclres a les 1800
hores al Camp cl'Esports. Els clos
gols de l'equip des Port foren obra
de S. Martin i V. Díaz. I per l'equip
que dirigeix Felip Risco golejaren
Simó Valens (6), J. Perelló (2), T.
Serra (2) i J. Barceló.
ES PORT «A», 4 -
CAFETERIA PUB «ES GLOP» B, 4

QUINS GOLS!
Increible, l'equip des Grup Aleví

arravatà l'empat i va fer passar mo-
ments de vertader pànic a l'equip
Infantil des Port «A», fent jugades
de molt de mèrit i moguent l'esfè-
ric com vertaders professionals. Cal
dir que aquest partit es pot tenir
com el millor que han jugat el joves
jugadors, dirigits per M. Talavante.
La nota negativa la posaren, com ve
cssent habitual en ells, Vicente i J.
Barceló, dos jugadors que no demos-
traren gens de deportivitat i només
una mala educació. Gols: D. Barceló
(2), J. Cira i S. Moreno per l'equip
d'es Glop «B» i Vicente (2), Fuster
i 3. Antonio (Es Port «A»).

VIATGES FELANITX S.A., 13 -
* AMAYA NOU ESPORT, 1

CLASSIFICATS
El primer equip classificat per a

jugar el triangular d'aquest trofeu
sortí d'aquest encontre, VIATGES
FELANITX S.A. guanyà còmoda-
ment a un débil rival, essent tot el
partit molt superiors al seu contra-
ri. A. Sánchez march el gol de l'ho-
nor per part de l'equip A. NOU ES-
PORT i Feo. Cañas (5), Dani Porras
(4), Villanueva, D.P. Picazo, M. Vi-
cens i J. M." Cañas marcaren per
l'equip felanitxer.

M. TALAVANTE -90

FUTBOL

La PREFERENTE

iSensacionai victoria en Caivii!
!... Y van siete consecutivas!

Cerámica
Mallorca

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

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

Dissabtes, de 10,30 a 13.

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

Colon's a la Sala
EL CONGRÉS I
ELS NOUS ARBITRIS

Fa quinze dies que celebrarem el
Congres per a trampejar altres per-
sones de fora del nostre collectiu.
L'experi ència va ser positiva i ens
reunirem prop de cinquanta perso-
nes en un berenar que, tot sigui dit,
va acompanyar la xerrada. No va-
rem arreglar el món però es segur
que aires nous pasturaran pel nos-
tre collectiu j, aquests aires nous se-
ran possibles a la gent major de Fe-
lanitx que creu en la nostra tasca
feta i en la possibilitat d'augmentar
de bon de veres la nostra presencia
dins l'Ajuntament i això es del tot
encoratjador. La cosa va en - serio i
cl cap de llista del PP per a les pró-
'dales eleccions, ens anima moltis-
sim en la necessitat de canviar
manera de fer les coses dinš l'Ajun-
tament. Felanitx no pot Siagitir en
mans irresponsables i qui ha de de-
cidir canviar nomes poden esser cis
ciutadans i per això es precis que la
gent cie tots els racons del terme
s'engresqui en voler canviar de ma-
nera de fer les coses per l'Ajunta-
ment que, en definitiva, repercutira
en benefici de la collectivitat.

Fa una tempura& que dedicam cl
nostre espai als ternes econúmics, la
setmana passada us adelantavem
rendeutament de l'Ajuntament que
es va confirmar dimecres al Ple amb
l'aeorcl del PP de soIlicitar tres-cents
inilions Ines de credits, les raons de
trempança de la necessitat de no te-

les but xaques foradades a rg.u-
mentades pel grup de Coloms a la
Sala es va resoldre arnh ur fatidic:
«passa rein a ‘utació la proposta clel
PP», clue clona com a resultat el re-
sultat cle sempre. També dimecres
passat els del PP en solitari aprova-
ren augmentar els impostos als ciu-
tadans felanitxers, esta clar que una
política de cle:;peses incontrolades,
no pot anar de cap de les maneres i

qui en sofreix les conseqüències
som els sofrits contribuents. D'a-
questa manera puja l'aigua, el ferns
i els impost de circulació Ines d'un
20%. Les plusvalues un 400% i d'a-
questa manera tots els arbitris.
Hem de suposar que els ciutadans
sabran «castigar» als governants
que a més de deixar l'Ajuntament a
punt de fer suspensió de pagaments,
han repercutit la seva mala adminis-
tració a damunt l'esquena dels ciu-
tadans.

I per acabar de confitar el pastis
hem de dir que aquest mes i el pas-
sat, molts de felanitxers hem rebut
notificacions de la Recaptació de
Tributos de la CAIB, per nu haver
pagat alguns arbitris de l'any pas-
sat. Les notificacions estan fetes no-
mós en castella, no identifiquen cla-
rament el concepte que es reclama
amb recàrrec i no van signats per
ningú, tot això, al nostre modo d'en-
tendre, són deficiencies que s'hau-
rien de subsanar i l'única manera de
fer-ho és pressionant als recapta-
dors Aquests rebuts que es repartei-
xen amb recàrrec, moltes vegades
corresponen a rebuts que l'any pas-
sat s'anaren a pagar i no estaven
disposició dels contribuents. Tots
els que es trobin en casos com els
que hem apuntat, el nostre grup s'o-
fereix a tramitar el corresponent re-
curs. I aix6 ho deim perque creim
encara que la manera que tots en
sortirfern guanyant, seria que els co-
braments es fecin cies de l'Ajunta-
ment, per persones contractades per
aquest fi durant tot l'any. També es
(le justicia dir que despres de les
queixes dels anys ;Interiors, ens han
informat que enguanv ja hi haura
dues persones per a tramitar els co-
1 -n -aments tot l'any.

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

BASQUET

Dia 6
Cadets:

JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT
ESPANYOL	 53

Seniors Prov.:
BUNYOLA	 52
JOAN CAPO/AUTOC. GRIM ALT 44
Dies 8/9

Cadets:
LA GLORIA 	 105
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 43

Júniors:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 82
ESPANYOL	 52

Senior Pr.:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 44
COL. POLLENÇA	 46

3.a Divisió:
AUTOCARES GRIMALT	 67
GESA ALCUDIA 	60

Comentari
Doble jornada per cadets i se-

niors, -tots dos derrotats en cada
ocasió. En els partits de Felanitx,
en els dos casos, després de dominar
en el marcador quasi bé tot el
temps.

Els CADETS han donat dues pas-
ses en fals. Ës greu la trevalada de
Felanitx contra l'Espanyol perqu è a
pesar del seu mal joc fou un partit
que tenien controlat fins en eis dar-
rers instants. Cesar Sanchez desta-
:..a en l'anotació, amb 22 punts. L'a-
bultada derrota a la pista del líder
L!ra una Cosa prevista, per6 no l'a-
búlia de l'arbitre que frissava tant
que no se'n recordava (le pitar fal-
tes (6 als locals i 10 als visitants) en
un partit bastant dur. Els dos ma-
xims anotadors només arribaren als
cleu punts (R. Boyer i G. Guerrero).

Els JUNIORS oferiren el millor
bàsquet de la setmana, jugant amb
molta rapidesa i encert i derrotant
per 30 punts un equip que havia es-
tat capaç de guanyar al Joan Capti a
{a 1." N,olt a. Novament destaca el seu
atac i això que el partit tingué una

El conjunt de SENIOR PROVIN-
CIAL, amb aquests resultats nega-
tius, ha encadenat ja quatre derro-
tes una darrera l'altra i ocupa Hoe
per la meitat de la taula classifica-
teria. Tant un com l'altre se podien
haver guanyat ja que anaven per da-
vant la major part ciel temps, peri
en els darrers minuts, quan s'acaba-
va de coure la truita, foren superats.
Contra el Bunvola, un dels ciarrers
classificats, no pogueren fer front a
dues series de tres triples consecuti-
us cada una, fetes en els minuts 8-9
i 18-19, respectivament. Aixecaren el
cap després de la 1." tanda i torna-
an a avançar-se de 5 punts, però la
segona serie, amb tres triples i dues
cistelles més de dos punts, ho deci-
di tot. La lesió del júnior Tomeu
Maimú en el primer temps va tenir

(Passa a la pàgina 5)

FORTO-COLOM, sol todo el dia.
INMACULADO, apartamento cios
habitaciones, con vistas al mar,
cocina amueblada, baño, salOn-
comcdor, dos terrazas, telaono,
espacio privado parking, piscina
comunitaria. ¡Ocasión!
Por 9.000.000 ptas. o libras es t er-
unas.
informes, 824984.

Por no poder atender TRASPASO
o ALQUILO NEGOCIO recin
montado, en Felanitx. Buen apar-
camiento.
Informes, Tel. 203911 (sólo no-
ches) y 583166 (excepto lunes).

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

Informes, Tel. 711150.

1
4.

Hamburguesería-Cafeteria

BRISAS
Comunicamos al público que desde

ayer tenemos.de nuevo ABIERTO.
PLAZA CAS CORSO 	 TEL. 823175

	
PORTO-COLOM

Dominaren' els resultats adversos
curta durada. Els millors anotadors
foren Fullana (24), Amengual (15),

50	 Lladó (13) i Julia (13).
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PRENDAS DE PIEL, ANTE, PFKARI, ETC...
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CI. 'Asunción, 21 (Edil. CORAL) roRTo-COLOM
DURANTE TRES FIN ES DE SENIANA, A PARTIR DEP. DIA 15

LOS SABADOS, DOMINGOS Y LUNES,
DE LAS 10 A LAS 13 11.

CON CITA PREVIA AL "[FA.. 824238

También ei inviErro, tec!cs al Puorta!




