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Nadal, un repte per als cristians
Quan la comunitat cristiana de Felanitx està a punt de co-

mençar les entranyables festes nadalenques, sef bo i convenient
l'UndéffbIe—séritit é Tfatanitat tine—

la commemoració del naixement del Crist porta en ella mateixa.
La paraula festa sempre inclou la idea de comunió profun-

da, física i espiritual, de tots els qui hi participen. Si algú, per
raó de la -seva pobresa o de l'egbisme i indiférencia dels económi-
camera laau Zatats,-Itague"..s -41!4.4asixnentar el dolor de sentir...se
marginat del goig collectiu, Ilavors el nostre Nadal es desnatura-
litzaria inevitablement; i perquè aim!) no succeisqui, les comuni-
tats' cristianes de per tot arreu han de guardar i revivar amb mol-
ta cura l'essència teológica de les festes que anam a celebrar.
Crist, Paraula del Pare, es va ler home, o dit en paraules de Sant
Pau als corintis: «tot i esser ric, es féu pobre per vosaltres per
tal que vos enriquíssiu amb la seva pobresa».

Per tant l'autentica festa cristiana de Nadal es un repte se-
riós a la vocació que hem rebut; hem d'evangelitzar els pobres,
i el mitja únic de que disposam es compartir en justicia els bens
que tenim, tant els espirituals com els materials.

I es així que «Caritas», cada any per Nadal, toca a la porta
de la - nostra consciencia cristiana per recordar-nos - que, entre
nosaltres, els pobres són una realitat lacerant, sotmesos a tota
casta de malures, i que aclucar els ulls davant aquest problema
seria una actitud tan antievangélica que faria, ipso facto, que el
nostre testimoniatge fos fals.

-Si, - sernpre, COM ,va escriure el papa Pau VI a l'encíclica
Ecdesiam suam, «la caritai'ha d'ocupar'el froc que li correspon,
el primer, el més alt, en l'escala de valors religiosos i morals, no
sols en l'estimació teòrica, sinó també en l'actuació practica de
Ia vida cristiana» sera escaient acabar amb la pregunta amb que
el Papa tanca el paràgraf i que era adreçada a l'Església univer-
sal: «,Potser no es ara l'hora de la caritat?».

La llum de Nadal del Senyor ha d4iHuminar la nostra res-
posta. 

cultural CENTRE CULTURAL
A.) lijuntament de Felanitx

Divendres dia 28, a les 22 hores a la Casa Municipal de
Cultura.

Concert Trio de Cambra
Manuel Romero (guitarra)- Myriam del Castillo (viola)

Josep Lluis Guzman (flauta travessera)

ta puja de les collribucions
Reconeixem que, a punt de co-

mençar les festes de Nadal, amb les
bombetes de colors incloses, pot no
esser de gaire bon gust parlar de
doble'rs: Pere), si ho pensam be, pot-
ser si que se presta a reflexionar
sobre aquests temes. En qualsevol
cas, es cert que són de rigorosa ac-
tualitat.

El cas es que, dia 15 d'aquest mes,
va acabar el termini per pagar la
contribució i els arbitres munici-
pals. Els gruas de l'oposició han de-
nunciat repetidament l'actuació de
la majoria municipal obstinada a
cobrar a través de la Comunitat Au-
tónoma uns tributs que sempre ha-
via cobrat directainent

utilit7ant a bit un sistema que
ens surt més car i més incòmode.
Però, tot i reconeixent la raó que té
l'oposició, aquest no es el tema que
volíem tractar avui.

El primer punt que volem tocar
es que tothom que s'ha vist en el cas
d'haver-se d'acostar a les oficines
recaptadores ha pogut comprovar
que els tributs han experimentat
una pujada escandalosa. Tractant-se
d'una qüestió de fet que molts hau-
ran tocat amb les mans, no hi hem
d'insistir gaire; pera així mateix po-
sarem uns exemples: una casa qual-
sevol, que l'any 1989 va pagar 14.342
pessetes enguany n'ha pagades
18.824; o sia, en un any, un aug-
ment de 4.482 pts.; o sia, una puja-
da del 31'25 per cent. Un altre: un
cotxe qualsevol que l'any passat va
pagar 3.368 pts., enguany n'ha pa-
gades 5.400. Un 60 per cent.

El servei de recollida de ferns
que l'any 1987 costava 2.700 pesse-
tes, enguany n'ha costades 3.670 i
així podríem continuar.

Però aixa no es tot, i ara ve la
bona; a la darrera reunió nlenaria
de l'Ajuntament, tot i havent dit el
senyor Aznar, president nacional
del Partit Popular, amb motiu de
tota la trifulca armada entorn de la
revisió del registre, que si el seu
partit guanyava les eleccions no to-

Diumenge passat se celebra una
altra assemblea del Celler Coopera-
tiu, al llarg de la qual es dona a co-
nèixer l'informe de la darrera audi-
toria realitzada per la firma oViz-

carien el cadastre, l'Ajuntament de
Felanitx, que no s'escolta ningú,
acorda modificar les ordenances
fiscals perquè els felanitxers, l'any
que ve, encara paguem mês.

Aixi, la contribució urbana passa-
ra del tipus 0'7 al 0'9. La casa que
ha pagat 18.824 pts. en el 90, en pa-
gara 24.202 l'any 1991; o sia 5.378
pts. més. Els cotxes pagaran un 20
per cent més i la recollida dels
ferns costara 3.842 pts. per casa.
Aix?) només per posar tres exem-
ples.

La gent té la idea que l'Estat,
com en altre temps, se queda la
contribució urbana; però no es
així. D'uns anys ença, qui en fixa
l'increment i s'embutxaca •'els , do
blers es -17ijuntament resp`gctiu.

Felanitx, en dos anys, la contri-
bució urbana, segons els nOstres
calculs, haurà augmentatseixan-
ta per cent i es clar que, si conti-
nuam així, quan el senyor Aznar
guanyi les eleccionsja no iniOrta-
ra tocar el cadastre. •

Per acabar convé :tenir ettQMPte
que,- enguany, l'augment delglIrretts'
pot arribar a un 7 per cent, i si
aquesta circumstancia s'ha tengut
present a-Fliora de pujar' els sous
als funcionaris, un 7'5 percent,
compte per res quan es tracta d'in-
crementar la contribució, els arbi-
tres i els sous del bat1e4 els regi-
dors.

Convendria, a punt de començar
l'any electoral, que els veïnats re-
flexionassen sobre el particular.

Nosaltres estam disposats a dis-
cutir amb qualsevol que vulgui la
nostra tesi: de temps nostro,
havíem tengut mai un ajuntament
que ens sortis més car i alhora tan
ineficaç i tan deficient.

Comprenem que no es la manera
mês bona de donar els molts
d'anys pera la realitat s'imposa per
damunt de tota fantasia.

Pirotècnic
Al Mtinicipi de Manacor, a

l'any 1996, :Oa contribució urbana
pràcticament no ha estat modifi-
cada.

El Celler Cooperatiu, segons la derrera auditoria,
és inviable

cosa y Castellá», segons el qual l'en-
titat es econòmica i financerament
inviable. Es confirma un deute de
282 milions de pessetes, mentre que

(Passa a la pig. 2)
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: 	 1.875
Semestral a fora: 2.025

SANTORAL

Diu. 30 St. Sabi
Dirt 31 Sts. Silvesfre i

Coloma
Dim. 1 Sta, Maria M. de Dal
Dim. 2 St. Basili el Gran
Dij. 	 1 Sta. Genoveva
Div. 4 St. Rigobert
Dis. 5 St. Telesfor

LI.UNA

Lluna plena dia 31

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 i 19 h •-

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

Felanitx-Port000lom: Dies fei-
ners, a les 7, 14,15 i 17 h. Diu-
menges, a les 9, 12,30 i 17 h.

Portocolum-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:

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

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

580448-581144
Ambulkncies

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

C/. ESTRELLA, 2 — FELANITX

FABRICA D'EMBUTITS I SALA DE DESFET

Desitjam als nostres clients unes bones
festes de Nadal i Cap &Any.

RECORDAM QUE PEL SEU BON SERVEI ELS NOSTRES
PUNTS DE VENDA SON ELS SEGOENTS:

FELANITX: C/. Eres, 16
Supermercat «Es Convent»
C/. Convent, 27
Super Spar Garcia Barceló
C/. Major, 27 (antes Superkansas)

PORTOCOLOM: Supermercat Akii
C/. Togores, 4

PALMA: Mercat Nou - Lloc 48
C/. Eusebi Estadas

Carns fresques i selectes de ramaderies
pròpies.

Embutits típics de Mallorca

Floristeria Ciclamen
Plantes en general

Flors naturals i flors segues

Ceràmica j mimbre

C/. QUATRE CANTONS, 16	 TEL. 827386 	 FELANITX

2
	

FELANITX

El Celler Cooperatiu...
(Ve de la pagina 1)

l'estimació contable del patrimoni
es d'uns 62 mitions.

Es varen aprovar dues propostes,
Ia primera consistent en una peti-
ció de sis mesos de moratOria a les
entitats bancàries que concediren
credits, pel pagament dels terminis
corresponents, i la segona, iniciar
una negociació amb els trebailadors
amb la participació de la central
UGT amb una proposta consistent
en el pagament de 35 dies de sou
per any treballat a l'empresa a co-
brar en terminis trimestrals durant
quatre anys, quedant la resta de les
indemnitzacions a càrrec del Fons
de Garantia Salarial.

L'assemblea es va iniciar amb la
lectura de l'acta de la sessió de dia
18 de novembre a càrrec del secre-

tali de l'an'.erior junta Jaume Bini-
melis. Aquesta lectura, pormenorit-
zada en extrem, fou al final aplau-
dida, cosa que no deixa de semblar
singular.

Malgrat les perspectives, l'assesor
corltable de la Gestora, Jaume Mas,
volgué suposar que hi ha algunes
possibilitats, per be que arriscades,
de rellançar l'entitat, aprofitant cer-
tes recompenses de la Comunitat
Europea per a la renovació de les
plantacions de vinyet, així com re-
cuperant les desaparegudes seccions
hortofrutícola i serveis d'adobs, pin-
so, Ilavors, etc.

Això no obstant, la impressió•de
que la «Bodega» no té solució es gal-
rebé general.

aPrebe cavent»
Testimoni millenari de la història
ella Os la nostra olivera
eixida de la noble terra
la noble terra de la senyera.
Avantpassats quê de la terra féreu
orgull, fortalesa i estimació;
poble nostre no sornlis 	 -
Uinta i segueix la tradició.
Un altre temps sembla s'acosta
qui sap... millor o pitjor
cultura i afany colze`T -colze . '
que sin& el cor sofrirà dolor.
Per molts anys Mallorca siguis
terra de la nostra sang
i entre tots Iluitarem
perquè no la ens convertesquin

en fang.

Salut i molts d'anys
per tot-horn

Antoni Joan i Albons

Venta de motos y
ciclomotores nue-,
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— Yamaha XS-600
— Yamaha XJ-400
— Yamaha DT-80 LC
— Yamaha DT-80
— Derbi FDS
— Honda PXR-50
— Mecatecno
— Guzzi 850

EXPOSICION Y VENTA

Taller
Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 58C268
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS

CASAS PAREADAS -DIRECTAMFNIE DEL
CONSTRUCTOR
1.000.000PTAS. ENTRADA Y RESTO EN
COMODOS P1AZOS

3 DORMITORIOS DOB1ES 2 BA17■10S+ASEO,
SALON/COMEDOR,COCINA,DESPENSA,
COLADURIA, TERRAZAS, JARDINES Y P1SONA.
-TODO EN lç CALIDADES-

INFORMES TEL:82 43 45 Y 20 10 61

SE VENDE ORGANO 2 teclados,
con ritmos. Amplificador SIMAR
y un ACORDEON, 80 bajos PAO-
LO SOPRANI.
Y TAMBIEN BICICLETA de pa-
seo y un CICLO ESTATIC casi
nuevo.
Informes, Tel. 825550

VENDO PISO en Felanitx. Nuevo,
a estrenar. 3 habit. Sala comedor.
2 baños completos, cocina, lavan-
deria, despensa, 2 terrazas.
Informes, Tel. 583035, a partir de
Ias 21 h.



Miracle d'Amor
Quan él calendar
omple la nit
d'estels i ;loança
es l'Amor que neix;
una flor ponsella,
cornet-1;a la vida
com un feix de roses.

Distrets, en tenebres,
ningú ha afinat
l'Este! precursor?
Venien uns angels

vessant Iluminaries.
Deixarem passar
tot de benaurança?

Es Nadal, ho veus?
miracle d'amor,
és la nit preclara.
Un Sol s'ha adormit
dins la menjadora,
s'encendrà la lluna
i el m6n tindrà pau!

Jaume Prohens, C.R.
Nadal, 1990

entre el carrer
lia trona

(scelles
Bibliques
El Club d'Esplai «Albada» i el

MIJAC vos conviden, el proper dia
24, a visitar les escenes bibliques
del cicle de Nadal, que muntaran
en el local del MIJAC de la plaça
de Sa Font («Empadronament») i
a la seu del Club d'Esplai del car-
Let- ,dels...Horts («Anunciació»,
tació» i «Naixement»).

Podran ser visitades de 5,30 a
a 7,30 del capvespre.

Canpanya del juguet
El MIJAC el Club - d'Esplai fan

una crida a totes les persones de
bona voluntat perquè vulguin apor-
tar 'tiguetes per tal de repartir-les
als nins i nines que no en tenen.
Obviament, es prega que les jugue-
tes sien noves o en bon estai de
conservació.

Les poden entregar a la Rectoria,
del dia 27 de desembre al 3 de ge-
ncr, a partir de les 17 hores.

FELANITX

NADALA
Antoni Oliver, C.R.

Els angels que ammciaren Nadal
als pastors ja eren a punt de tor-
nar-se'n cap amunt quan descobri-
ren que cl més petit de tots s'havia
let amie d'un pastoret trapasser,
menut i xerevello, i que tots dos,
ben capficats, jugaven ran de la
menjadora, vora cl minyó. Els me-
nuts, aquella lit , duien la doma.

—0Airmitt, digue l'àngel mes
tu an » l'esbart ja alçava el vol.
L'angeI6, que se'n teme, amb qua-
tre grapacics estengué les ales i, en-
ctarrerit, prengué . darrera els . a.ngels
grans, i ho feu 'tan depressa que
se'n duia penjat a la ma el pasto-
reli, que reia a esclatacor, com si
allô fos una part del joc.

Els Angels, en la volada, dexaven
darrera un xaragall de Hum, estels
amunt, ales me valguen. Els 'dos
menuts, darrera darrera, fent l'es-
pes, encara s'entretenien amb el
raig de hum i l'esbrinaven en mil
irisacions. Darrera ells aquell raig
es desfcia en un ruixim de colorins.
I aquell vespre queda per sempre
un pont de hum entre el cel i la
terra: La pau, en deien els Angels;
l'arc de sant Marti l'anomenaven
els humans..  

Quan foren alla dalt, ja era mas-
sa tard per tornar a la terra el pas-
torchl polissó, pensaren la colla
d'àngels. L el pastprell, romangtié
amb ells, i els Angels ensenyaren al
pastor de pasturar els ramats d'es-
tels dins les pletes del cel, i d'escol-
tar la remor ciels planetes les nits
de lluna plena, i un d'ells es tregué
una ploma de l'ala dreta i amb el
canó li feu una caramella. I el pas-
tor tenia bon tranc per pasturar es-
tels: Les Pléiades, Orió, les Osses...,
quan una guarda es desmandava o
feia tala, el Ca sempre l'ajudava a
posar-hi regit i a tornar els esqui-
rois al seu redol.

Els vespres de Iluna eren els mi-
Ilors de tots, Mentro tia esmeni
als estels, el pastorell es duia la ca-
ramella a la boca, i omplia de can-
cons les voltes del firmament. Tot
cantavai ballava dins l'harmonia
d'una pr'e'sència que vessava el goig

) dins • coons-de l'univers.
Un vespre, mentre Orió s'enfilava

cap amunt del cel, una estranya re-
cança començava a endolcir la sang
del pastorell, talment com en els
dies en què a la terra llunyana la
primavera escjatava dins les pletes
i dins cl bestiar, i encenia la sang
i feia brostar els ulls en les soques
eixutes, i tot era un ball i una festa

un esclafit de vida.

Confecciones SANTUERI
C. Plaça, 3

Les desea unas felices Fiestes y les ofrece:
— GRAN SURTIDO EN BATINES, PIJAMAS, CAMISONES

SRA. Y NIÑO.

— CANASTILLAS, NECESERS Y ROPA PARA EL RECIEN
NACIDO Y NIÑOS DE CORTA EDAD.

POSA-T'HO. POSA-12f11. PROPOSA-UNI
Vull retre homenatge al Concili Vaticà II (i també a la Constitució Pas-

tcral «Gaudium et Spes»: Església en el món) en els 25 anys de la Celebra-
ció, de la fi, però no del final. (7 i 8 de desembre de 1965).

HOmenatge-recordatbri per A mAnteiiir-fo ben viu. Quants d'anys i se-
gles «menjarem» Concili de Trento! El Vaticà II voldríem liquidar-lo amb
dos dies? És la mateixa ona que va liquidant les restes de socialisme de la
societat?

És un crit a «rebre» el Concili encara, en un doble sentit: rebre'l per-
què no s'ha fet carn ni vida nostra i per fer-lo arribar als altres; tant que
no el coneixen. (També ens han fet creure que s'ha acabat la história i el
Concili?) Del Vaticà II en som fills a la vegada pares, st pares i mares con-
ciliars. Si no va mes envant pot ser per culpa nostra, endemés de la culpa
que hi pugui tenir Factual Denzinger, dic Ratzinger, d'anatemes i pors. Per
això deia: Posa-l'hi!, és clar, el Concili al . cap, a les mans, al cor, a la vida.

Pens que pot resumir bé l'esperit del Concili i dc la G.S. la posició de
l'Església respecte del món: Es comença per afirmar: Església i món; des-
prés s'anà aprofundint més la relació, encarnant-s'hi: Església en, per al,
amb el món. L'escaló següent no el baixa el Concili,  pero si Pares Conciliars
i en especial l'Església llatinoamericana: Església del món. Es digue: Es-
glésia dels pobres. Ara be, pot ser una pura paraula o una proposta d'expro-
plació de l'església en vistes a un servei mes sincer i sencer al món, als
pobres. Es tracta de la mediació del llevat i de la sal diluint-se en la farina
i-en els aliments perquè aquests- siguin i renguin el sabor que les pertoca!

Avui es fa camí o es retorna a estadis, que creiem passais, de relaéi6
de l'església «per sobre» del món, contra el món, fora del món. Relacions
Poe encarnatóries, gens evangèliques, tampoc conciliars. Encara que tan
obertament no es confessi, l'estil hi es. I també documents que ho demos-
tren i confirmen.

Si celebram els 25 -primers anys d'un Concili, el Vaticà II no deixem
que ens el robin «con nocturnidad y alevosia» o a la llum del dia i ben
clarament. Seriem culpables de que fins i tot aquesta esperança faltas a la
taula dels pobres.

El cami és llarg. Refacem comunitàriament el compromis de portar
envant el Concili.. altres, al menys, 25 anys!

Bartomeu Bennassar

IV Trobada Nadalenca de Corals
Comarca de Migjorn de Mallorca

Diurnenge dia 30 de desembre, a les 19 h. a l'Auditori Municipal,
amb l'assistència ciels grups

CORAL DE FELANITX
CORAL «SANT JULIA» DE CAMPOS
CORAL «SANT ANDREU» DE SANTANYf
CORAL DE PORRERES

TOTS HI SOU CONVIDATS''

L'erwcyrarr.a creixia i creixia. I el
record de la terra era com una pes-
sigolla que li feia tremolar el bessó
de l'esperit. I el pastor de les estre-
Iles deixa dins l'ampla pleta del cel
els seus ramats i el seu ca, i amb
tot l'enyorament dins la samarra
cerca un rectOs a la cara d'açi de
Ia lluna, s'assegué damunt una pa-
ret mig esbucada. es &igue la cara-
mella 3 la boca, gira els ulls cap a
la terra i en féu rajar l'albelló ciels
vells records entranyables.
. La••terra, alla -baix, era blava i

eixerida. Rodava i rodava. Ara el
sol li escalfava la part del migclia.
A la part de dalt de la terra les nits
eren nargues i l'hivern estenia arreu
la pau de la neu blanca: A la terra
era Nadal.

Un vespre corn aquest l'angelet
polisse' l'havia pujat fins a les es-
trelles. Un vespre com aquest l'arc
de sant Martí havia junyit cl cel
amb la terra. Un vespre com aquest
els nins aprenien que d'ells és el
regne del cel i que la infantesa es
l'edat de l'home i que la dimensió
de l'home es fer-se nin.

I Ilavores l'enyorança del pastor
es -féu-un esclat -d'alegria: -Quart. és
Nadal a la terra, també o és en el
cel.
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Serveis Series de la Llar de !a 3a Edat

Les festes locals
A la darrera sessió plenaria cele-

brada per l'Ajuntament fou aprovat
el calendari dc les festes locals per
al proper any dc 1991. Aquestes són
les següents:

A .Felanitx -: Dia 20 de juliol, San-
ta Margalida i dia 28 d'agost, Sant
Agusti.

A Portocolom: Dia 16 de juliol, la
Mare de Déu del Carme i dia 28 d'a-
gost, Sant Agustí.

A S'Horta: Dia 20 de maig, sego-
na festa de Cinquagcsma i dia 28
d'agost, Sant Agustí.

Cas Concos: Dia 28 d'agost, Sant
Agustí i dia 10 de setembre, Sant
N icõttu.

A punt d'adjudicar-se les obres
de sanejament de la part de Sa
Capella i embelliment del Port

Aquest setmana s'havien d'obrir
!es pliques del concursos-subhasta
convocats per adjudicar les. obres
de sanejament de la part de Sa Ca-
pella de Portocolom i les del Pla
d'Embelliment de Zones Turísti-
ques que subvenciona parcialment
la Conselleria de Turisme del
Govern Balear.

Jaume Grimait Obrador, nomenat
Delegat del Ministeri
d'Agricultura

El nostre paisà En Jaume Gri-
malt Obrador, acaba de ser nome-
nat Delegat del Ministeri d'Agrtcul-
tura per a Balears, delegado a la
qual era adscrit des de feia uns
anys.

Ens congratula in del nomena-
meld pel carrec, en el qual desit-
jam una bona gestiú.

;Concert Trio de Cambra
Divendres dia 28, a les 10 del ves-

pre, a la Casa de Cultura, el Centre
Cultura de Felanitx ens ofereix un
concert a càrrec d'un Trio de Cam-
bra integrat pet guitarrista Manuel
Romero, Myriam del Castillo (vio-
la )t. i Josep Lluís Guzman (flauta
travessera).

El programa esta integrat per N-
ees de Teleman, Francesco Molino,
J. LI. Guzman, així com per a can-
çons populars castellanes del segle
XIX.

Seminari de Violeria
Recordam que els propers dies 27

al 30 de desembre, es desenvoluparà
a la Casa Municipal de Cultura el
Primer Seminari de Violeria sota el
guiatge de Saulo Dantas Bat - reto i
Andreu Fiol i Monserrat.

Les sessions començaran a les 8
del capvespre.

¿lot Elk al Cel»
Hem de ter menció especial dc la

etllada teatral que ens depara dis-
sabte passat el grup «Teatre de Bu-
nyola», el qual, sota la direcció de
Miguel Morro, oferí en versiú
re, l'obra adaptada per Guillem Ca-
br 	sobresobre rondaies populars «Tot

Deu al Cel..
Fou una peça divertidíssima que

arrenca les rialles més franques dels
espectadors, alhora que demostra el
bon ofici dels actors, director i tota
Ia resta de tècnics que intervengue-
ren.

Els cors de Mallorca canten Naeal
Derna tindrà Hoc a la Basilica dc

Sant Francesc de Ciutat, el tradicio-
nal aplec de Corals «Els cors de Ma-
llorca canten Nadal», al que assisti-
ra la Coral de Felanitx.

L'acte s'iniciarà a les 5- del cap-
vespre.

IV Trobada Nadalenca de Corals
del Mitjorn de Mallorca

El proper diumenge dia 30, la nos-
tra ciutat sera escenari de la Tro-
bada Nadalenca de Corals de la Co-
marca del Mitjorn de Mallorca, ma-
nifestació que s'ha celebrat en anys
anteriors a les viles de Campos, San-
tanyí i Porreres.

L'organització d'aquesta trobada
corr lògicament a càrrec de la Coral
de Felanitx, amb la collaboració de
Ia Federació de Corals de Mallorca, i
amb el patrocini del nostre Ajunta-
ment.

El programa esta integrat per les
sucessives actuacions de la Coral de
Felanitx, la de Santanyí, la de Cam-
pos i la de Porreres, per acabar amb
una intervenció conjunta sota la di-
recció de.Jaume Estelrich.

L'acte començarà a les 7 del cap-
vespre, a l'Auditori Municipal.

Els Reis a Portocolom
La recollida de les cartes que els

nins de Portocolom han adreçat als
Reis es farà dia 29 dc desembre, a
les 16 h. en el Moll de la Duana i
amb l'actuació del grup infantil
«Singlot».

L'arribada de Ses Majestats, dia 5
de gener, esta prevista per a les
18'30 al Moll. Tot seguit desfilada
tins a l'església del Carme'i repart
de regals.

La recollida de regals sera el dia 5
de gener, de 10 a 16 h. al saló parro-
quial.

Dissabte que ve Mn. Andreu Sbert
deixarà la rectoria de S'Horta i
se'n fara càrrec Mn. Miguel Serra

El proper dissabte dia 29, a les 8
del vespre, tindrà lloc l'acte de des-
pedida de Mn. Andreu Sbert qui per
espai de 8 anys ha exercit el càrrec
de rector de la parròquia de Sant
Isidre de S'Horta, al temps que
prendra possessori el nou rector Mn.
Miguel Serra, rector a la vegada de
Felanitx i Arxiprest.

Accident mortal
Dilluns passat, a la finca de Can

Gelat, morí engrunat per un tractor
el senyor Miguel Villalonga Vich, de
62 anys, amitger d'aquesta finca des
de feia uns anys.

L'infortunat, que es disposava a
transportar pedres, queda atrapat

A la informació que oferftem el
dia 1 de desembre entorn als Serveis
Socials de la Llar, se'ns va colar un
crror que no podem precisar si es
degué a una informació deficient o
si a una mala interpretació per la
nostra banda. Sia com sia, volem es-
menar aquesta falta.

Diguerem que per cobrir l'àrea
d'Acció Social, la Llar disposava de
l'assistenta social de l'Ajuntament,
que era la que coordinava tota l'ac-
tivitat i això no es exacte, perquè la
Llar té un departament propi de
Servei Social, —el primer que va
funcionar precisament a la vila—, el
qual depén de la direcció tècnica del
centre, depenent a la vegada d'IN-

entre l'elevador i una de les rodes
del tractor, la qua I cosa provoca la
seva mort, ja que les persones que
eren a la finca no se n'adonaren de
Ia situació fins que la seva tardan-
ça els alarma.

Lamentam vivament aquest suc-1
ces i enviam la nostra condolencia
als familiars del senyor Miguel Vi-
llalonga.

Josep huis 6avitio, Fre.ni,Saxo
del Conservatori

En Josep Lluís Gavirio Monsoriu,
component de la Banda de Música
de Felanitx, acaba d'obtenir el pri-
mer premi de saxofon, a la prova de
fi de grau del Conservatori Profes-
sional de Música de Balears'

Aquest jove saxofonista, IV una
partida d'anys que resideix a Fela-
nitx, pet-6 prove del País Vale44,
on residia amb la seva família i
alla on inicia els estudis musicals,
que cap als 14 anys s'orientaren pel
saxo, sota el mestratge de ,Pilar Ja-
rrillo. Des de fa dos cursos reb ense-
nyament d'aquest instrument del
professor Victor Martinez Ciscar,
saxo alt primer de la Banda Munici-
pal de Palma.

Com hem dit al principi, Josep
Lluís Gavirio pertany a la nostra
Banda de Música i té en perspectiva
actuar com solista acompanyat al
piano, a la propera Setmana de Mú-
sica de Felanitx.

Felicitam al nostre jove conciuta-
dà, alhora que ii desitjam exits
ininterremputs en aquest camp mu-
sical.

Adoració Nocturna
VIGILIA DE FI D'ANY

Se celebrara el dilluns dia 31, a
!es 9,30 del vespre, a la capella de
les Germanes de la Caritat i sera
pública.

S'hi convida a tots els fidels.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
NIT DE NADAL.—A les 10,45,

obertura de la Llar de la Tercera
Edat i a les 11 sopar.

XOCOLATADA.—Dijous dia '27, a
les 17 h.

NIT VELLA.—A «La Ponderosa».
Preu 4.000 ptes. Inscripcions de dia
21 a dia 28.

SARSUELA.—Al Teatre Principal
de Ciutat, a l'obra «Marina» dia 29.
Sortida de Felanitx a les 20 h. Preu
1.000 ptes.

SERSO.
Dins aquest Servei Social hi que-

den inclosos un consultori medic,
assistència d'ATS i corresponent sa-
la de rehabilitació, podOleg, menja-
dor i cafeteria amb preus subvencio-
nats, perruqueria i, per últim, l'im-
portan t servei d'ajuda domiciliaria.
Precisament es aquest servei el que
des de que l'Ajuntament ha implan-
tat l'assistència social, per tal d'evi-
tar duplicitats, va evorclinaçal mu-
nicipal. Abatis el prestava la Llar
entre els setts associats i iirit des
quest concert, és gestionat per l'A-
juntament, perõ linançat per IN-
SERSO

FESTA DELS REIS.—Dia 4 de
gener, a les 17 h. a la Llar. Ball i
sorpreses entregades pets Reis.

TORN A LLORET DE MAR.—Del
4 al 18 de marg. Inscripcions a par-
tir del 7 de gener.

vida social
PRIMERA CONIUNId

Dia 9 de desembre dematí, a l'es-
glésia de Sant Alfons, varen rebre
per primera vegada l'Eucaristia, els
germans Sebastià i Maria Magdale-
na Adrover Juan.

Rebin la nostra felicitació, que
feim extensiva als seus pares.

Secció Religiosa
Vigília de Nadal

PARROQUIA DE SANT MIQUEL
Començarà a les 10 del vespre so-

ta l'ordre següent: Anunci de l'An-
gel, sermó de la Kalenda cant de
la Sibilia, lecturq, cant de nadales,
adoració dels pastors, ofrenes i con-
tinuació de l'Eucaristia.

Cantara el Cor Parroquial.

ESGL8SIA DE ST. AGUSTI
La Vigília de Nadal començarà a

les 9'30 del vespre. S'iniciara amb el
cant de l'Angel i continuara amb el
sermó de la Kalenda, cant de la Si-
billa i nadales i l'Eucaristia.

Cantara el Cor del Convent.

ESGLESIA DE ST, ALFONS
Començarà a les 930 del vespre i

sera presidida pel P. Antoni Oliver,
C.R.

Seguira l'ordre segiient: Sermó de
Ia Kalenda pel nin Jaume Vidal
Obrador, cant de la Sibilla per la
nina Maria Valens. Lectures, entra-
cIa dels pastors i ofrenes. A conti-
nuació Eucaristia, alternant els
cants de nadales. Acompanyaran els
càntics juntament amb l'orgue el
mestre n isla Bassa in Sulu haibari
els seus fills Albert i Maria Euge-
nia. També intervendra el Cor Ju-
venil de Sant Alfons i la Capella Tea-
tina.

El Pares Teatins i les Religioses
de la Providencia conviden a tots els
fidels a aquesta vigília al temps que
cls desitgen unes bones festes.

l informació
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Grupo IFA

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

Deseamos a nuestros clientes y amigos, una
feliz Navidad y venturoso Año Nuevo

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

y atención al cliente.
Para las próximas fiestas de 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
TELS. :581957 y 580460
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sorprender a los padres porque por
k) general los tratarnientos de Orto-
doncia están relacionados con la
época de adolescencia.

De todas maneras, un examen
temprano permite al Ortodoncista
determinar cuando un problema
particular de maloclusiOn conven-
dría ser tratado en épocas tempra-
nas consiguiéndose así buenos resul-
tados antes de que la cara y maxi-
lares terminen su crecimiento. Es-
to significaría una gran mejoría en
poco tiempo y costo. Por otro lado,
un tratamiento temprano frecuente-
mente hace que el tratamiento deli-
nitivo —en caso de que fuese nece-
sario— sea más sencillo y sea reali-
zado en menor tiempo.
¿Los aparatos de Ortodoncia
perjudican los dientes?

Tombats a la molsa

Parallamps radioactius
Segons les estadistiques, hi ha prop de 24.000 parallamps radioactius

escampats arreu de l'Estat espanyol. Sán uns parallamps —alguns d'ells
instliats a edificis públics i escoles— formats per determinats elements
radioactius, que-.es suposen captadors  de !lamps, i que no estan contro-
lats degudament pel Conseil de Seguretat Nuclear.

L'empresa encarregada de la retirada d'aquests parallamps es l'estatal
ENRESA, de residus nuclears, que es veu en part paralitzada, no tant pel
nombre d'enginys que ha de retirar, sine) per l'espai físic que necessita per
emmagatzemar-los. Quí vol un abocador de parallamps radioactius prop del
seu poble? Ningú, per moltes compensacions econòmiques que s'ofereixin
a l'ajuntament afectat, o per moltes seguretats que es garantitzin.

Fl cas, però, es que els parallamps —quasi tots— segueixen alla on
estaven, esperant que un dia algú es decideixi a retirar-los. Mentrestant,
d'ençà que sorti a la hum pública aquesta qüestió, seguesc fent-me la ma-
teixa pregunta: ¿com pot ser que l'esperit huma arribi a fer més perillós
el remei que el mal que intenta combatre?

Antoni Roca

II

 que los padres deben
saber de Ortodoncia
Colaboracian del Dr. Bassani A /fret/

SI, uhm bar y di' SOCied(1(1 Espa-
nola (le Orlodancia.

ALGUNAS IDEAS SOBRE EL
TRATAMIENTO DE ORTODONCIA

¿Se pueden corregir
todas las ma/oclusiones?

La corrección de las anomalías de
los dientes y de los huesos maxilares
es siempre algo relativo. Todas las
maloclusiones son suceptibles de
mejorar, dependiendo de una serie Todo lo contrario. Los aparatos
de circunstancias que el Ortodon- son el instrumento con que cuenta
cista explicará a los padres. En casi el Ortodoncista para corregir la ma-
todos los casos es posible obtener loclusión. Gracias a su acción es po-
un gran mejoramiento de la función sible mejorar, no sólo el estado de
de los dientes y del aspecto estético los clientes, sino el de las encías y
de la cara. huesos maxilares. Lo que sucede es

que hay aparatos que favorecen la
retención de alimentos, debiéndose
extremar el cuidado en la limpieza
de los dientes.

(Continuara)

Prequnlas relacionadas con el Irma
inteden set. dirigidas a la re(h.ecian
del semanaria 	 serail Coil

en e5111 See(•1.611.

DR. JULIAN TICOULAT MESTRE
MEDICO PSIQUIATRA

Medicina Psicosomática

(ANSIEDAD, DEPRESION, TRANSTORNOS DEL SUEÑO, DES-
AJUSTES DE PERSONALIDAD, ENFERMEDADES PSICOSOMA-
TICAS 0 DE ORIGEN NERVIOSO)

HORARIO DE CONSULTA Y PETIC1ON DE HORA.
MIERCOLES DE 4 A 8 (TEL. 581518).

Miguel Bordoy, 22-1°.—FELANITX

CERAMIC 3
Els desitja unes bones Festes i feliç

Any nou.
Visilin's sense compromis i compari els noslres preus

HORARI
DIMARTS A DissABTE, de 9,30 a 13 i de 4,30 a 8 h.

DIUMENGES, NOMES EL MATÍ

PLAÇA D'ESPANYA, 3, baixos. 	TEL. 582919 - FELANITX

Desde ayer se halla a su disposición el nuevo

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

¿A que edad se debe hacer
el tratamiento de Ortodoncia?

La epoca más adecuada para ini-
ciar cl tratamiento depende de la
naturaleza de la maloclusión. Por
esta razón la Asociación Americana
de Ortodoncistas recomienda que
cada niño visite a un Ortodoncista
a los 7 años de edad. Esto podría



Centre Comptable
Algaba Ibañez S.A.
Carrer (Pets Horts, 63-ler.
Tel. 581662 FELANITX
Carrer Major, 4-2on.
Tel. 555716 MANAC011
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TRACTOR oGRICOLA

EN EL MEUS CE LES MOTOS LES ASSEGGRANCES MOSES

• ces.lawyaRIA
• VC4.104TARUn
• DAMS A ITICERS
• TESPOISABIL I TAT CIVIL

LES ASSEOIR/440ES ADICIONAIS SOA!

• OMM I PECUMACIO OE DOMS • 1.803 FTES.

111 EN ACUESTS PREUS LES ASSEGuRONCES INCLDSES SCM:

• COLIGAII5RIA • VOLUTTARIA • CROOSATERCERS • RECUMICZÓ CE MIS • RESPOIWILETAT cria • ClEff36/1

LES ASSEGURANCES ADICIONALS SCM:

• ASSISTUICLA EX VIATA I. 	 PUS. • 11011111A CE LUJNES • DES CE 1.403 FOIS A 4.200 FTES.

SOL.LICITI PRISSUPOST SENSE 034PKNIS PER ALS VENICLE$ QUE NO FIGURER EN LA TARIFA

* iambe disposam de les modalitats d'assegurances a tot risc
amb franquicia de 15.000 i 30.000 pessetes. * Per a les altres mar-
ques i models de vehicles solliciti pressupost. * Reduccions per
no siniestralitat lins40%. * Respectam el descompte que per no
siniestralitat disfruti en la seva anterior companyia fins al 20%.
* L'assegurat podrà designar el taller que desitgi per a realitzar
les reparacions al vehicle sinistrat. * Facilitats de pagament. *
Descomptes especials per als afiliats a la UGT.

ASSEGURANCES DE TOT TIPUS

AUTOMOBIES PARTICULARS -
VIVENDES 	 -

- ANIMALS
- AUTOMOBILS INDUSTRIALS -
- LOCALS COMERCIALS

RESPONSABILITAT CIVIL -

MOTOS
MAQUINARIA
PLANS DE PENSIONS
TRACTORS AGRICOLES
GUARDES DE BESTIAR
PLANS DE JUBILACIO

AMIE NIO •Pre eritepo de radio •TaoizadOS y guarnecidos , wholeti, .
i!eiatiteros •Nuevo auagrarna

CITROEN
M. Pou, S. A.
Agente Citroen

Pulgvert, 14
07200 FELANITX (Mallorca)
Tel. 58 07 10 - Fax 58 28 62
C.I.F 07204845-A

FELANITX

Els oins i nines de Zoo. curs dei «L Joan Cg*,
a da Caixa a les escoles»

Aquesta setmana passada, e 1 s
alumnes de 2on. curs del Cicle Ini-
cial del Collegi «I. Joan Capú» ana-
ren a Manacor per participar en
l'activitat «Espais i sons», que or-
ganitza la Fundació «La Caixa a les
escoles».

L'eixida, que ha estai subvencio-
nada per l'A.P.A. del Centre, va ser
ben profitosa i estimulant: en arri-
bar, els nins es trobaren amb dotze
estacions informatiques compostes
per un ordinador, una pantalla, un
sitetitzaclor i un amplificador, les
quais estaven a disposició de les se-

ves mans, tan avides d'experiLmcies
noves.

Ben conduïts per la destresa dels
dos monitors, Na Joana i En Clau-
dio, aquells ninets experimentaren
la transformació d'un traç ondulant
en un so, de manera que podien es-
criure música. Després, juntant les
composicions de cada una de les es-
tacions, feren una peça musical
que, gracies a les habilidoses mans
dels monitors en el maneig dels sin-
tetitzadors, resulta ben rica en ma-
tisos i registres tímbrics. Aquesta
peça, que gens desdiuria de les ac-

tuais produccions de la música con-
temponimia, fou enregistrada a una
cassette que va fer les delícies dels
infants quan el sentiren en tornar
a l'escola.

Aquesta activitat també fou molt
positiva en quant exigia, per part
ciels infants, molta atenció capaci-
tat de resposta ràpida a una ordre,
qualitat molt necessària en tota fei-
na eciti;:ativa.

Com a record de la nostra anada,
els nins clibuixaren allô que havien
fet i ho donarem als monitors, els
quais en quedaren molt contents.

SE NECESITA JOVEN para Auto-
lavado.
Informes, Hiper Felanitx.
Tel. 583131.

JOVE DE 24 ANYS CERCA FEINA
pels horabaixes. Amb cotxe propi.
Informació en aquesta Adminis-
tració.

VENDO PISO EN FELANITX. 3er.
piso, 150 m 2 . A estrenar,
En C/. Bartomeu Caldentey.
Informes, Tel. 582732.

Presentarnos la nueva furgoneta C-15 Club. la furgo•
neta con eotnpartuento de gran tunsmo

Presentamos und nueva furgoneta Que le sorprende
rá agradablemente por su capacidad de adaptacon Su
amPliSma zona de carga se transforma en una contrit
table zona de pasajeros para «ajar con todo el confort
de un gran turismo

La nueva Cdroen C.15 Club esta completamente
acristalada. sus nuevas ventanillas traseras proporcio
nan mas lunnosidad. sa insibihdad aumenta y el confort
mejora considerablemente

Su moto, gasolina o Oesel. con 5 veloodades. seno
una econona de consumo y manterhiniento que hace
de la C 15 la furgoneta mas rentable del mercado

Et eompanento de la nueva Citroen C 15 Club. es
et promo de un gran turisnio. por eso su confort se SI.

En aquestes festes.
el millor obsequi:

UN LLIBRE

Tenim llibres per a tota
la família, de 0 a 99 anys

Llibreria RAMON LLULL
Carrer Major, 25

Furgonetp.
arlS1110.

tua en los rivet°, mas *Asir • 	 •
Conozca tambien nuestro transformado. la furgoneta

C 15 D Isotermo. con la inejor relacion calidad precio
del mercado y con la mayor capactdad vOlumen de car.
ga de SU segmento. la ()boer, C 15 f) Isotermo t ene
Posibilidad de instalacion de un■clades de refrigerarion y
congelacion. accionada por el motor del vehiculo o
electrico

lnformese sobre las n'Oboles versiones de fa (ego.
neta C15. seguro due encuentra la que usted necesda.

Citroën C-15 Club
Gasolina y Diesel
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BON NADAL I
BONES FESTES
Que la pau i l'alegria

omplin els vostres cors i

que Party 1991 ens dugui

la prosperitat i el

benestar que mereix la

nostra Comunitat

Autônoma.

MOLTS D'ANYS

GOVERN BALEAR
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Jaume Veny expoza a «Arts Raval»
u ATLETISME El falcó maltès  

AIM

Pthiet C's i:sca:ae de Uncmajer
CATEGORIA CADETS FEMENINA

(2.300 METRES)
1 Catalina Capella, 9'18, Opel-Fela-

nitx-Porreres
2 María Cañas, 10'06, Opel-Felanitx
3 Catalina Albons, 11'03, Opel-Fela-

nitx
4 María Albons, 11'03, Opel-Felanitx

Campionat de Mallorca de Piste
Categoria Veterans

Dissabte dia 1 de desembre es va
celebrar al Poli-esportiu Princep
d'Espanya, de Ciutat, el Campionat
de Mallorca de Pistes, en la catego-
ria de veterans.

També es realitzaren diverses pro-
ves de control en distintes catego-
ries de les que tot seguit vos oferim
els resultats:

(PROVA 400 METRES)
1 Frencesc Páramo, l'00"3, Opel-Fe-

lanitx
2 Sebastià Adrover, l'05"8, Opel-Fe-

lanitx
Pere Vera, 1'13"1, Opel-Felanitx
Sebastià Gomila, 1'16"6, La Salle-
Manacor

(PROVA 1.500 METRES)
1 Antonio Jurado, 4'36"6, Ficlipides

Palma
2 Francesc Páramo, 4'44"5, Opel-

Felanitx
4 Sebastià Adrover, 4'45"2, Opel-Fe-

lanitx
6 Joan Tur, 4'56"3, Opel-Felanitx

10 Sebastià Gomila, 6'27"3, La Salle-
Manacor

CATEGORIA SENIOR
(PROVA 1.500 METRES)

1 Claude Bourbouson, 4'30"7, Colo-
nya Pollença
Francesc Algaba, 4'33"0, Opel-Fela-
nitx

5 Victoria Martinez, 5'07"9, Opel-
Felanitx

CATEGORIA FEMENINA
(PROVA 60 METRES)

/ Dolores Enamorado, 8"6, Opel-Fe-
lanitx

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

Després d'un any i mig, torna
Jaurne Ven)' a obrir les portes
d'Arls Raval, per presentar-nos els
seus darrers treballs. I amb més se-
renitat.
A aquesta segona exposició indivi-

dual, ens sorprèn amb una acurada
selecció, tan sols desset quadres, i
una temàtica coherent. Pintor orto-
doxe —oli damunt rebutja
les modes més enganyoses, trobant
en si mateix inspiraciú per a uns
paisatges plens de sossec, on allu-
nya deliberadament el punt de

vista de l'espectador, cercant un
distanciament entre ell i la seva
obra.

Veny ens enfonsa dins estranys
paradissos rotants, terres verges,
boscos petrificats, acompanyats de
Ia música-trepidar d'un hermós foc
que espurneja sota una espessa
capa de vernissos.

La seva pintura ens commou,

ens mira directament als ulls, per-
que com la famosa estatueta farci-
da de pedres precioses de Sam
Spade, «esta feta del mateix mate-
rial amb el qual fabricam els nos-
tres somnis».

Miguel V. Sebastian

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

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

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

Queremos felicitarle estas fiestas Navideñas y desearles un
Feliz Año 1.991

FELIZ NAVIDAD 	 BON NADAL

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

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

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

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

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

hiper relanitx
Felicita a todos sus clientes y amig os en

es tas Navidades y les desea un próspero 1991
Recordamos al público que los domingos 23 y 30

de diciembre, tendremos ABIERTO de 9 a 21 h.



Hamburgueseria
Cafeteria
PLAZA CAS CORSO
PORTO-(;OI A)M

comunica a sus clientes y amigos
que vuelve a estar a su disposición

ESPECIALIDADES:
HAMBURGUESAS PROPIAS
SANDWICHS SELECTOS
BOCADILLOS CALIENTES
POLLOS AL AST
Y UNA VARIADA CARTA DE PLATOS
COMBINADOS

CON UN MENU DIARIO
HORARIO: DESDE LAS 7 MAÑANA, HASTA...?

MARTES Y MIERCOLES  NOCHE, CERRADO
TEL. 825175

c7 	 o

e7

o Desde 1899 te damos , :felicidad.
o

•
Somos distribuidores de las marcas:

Muebles baño
Espejos
Armarios acero inox.
Accesorios para baños

SALGAR
DISBANY

M. BAN

Véalos en AminieurivA,
g-IvIORLES CUINA I BAN Y

C. Plaça, 19 - Tel. 580840

Anàlisis Cliniques
Joana Gamin Grimait

(FARMACLUTICA ANALISTA)

Carrer de la Mar, 11 - FELANITX
Tel. (Fax) 58 16 14

Obert els dilluns, dimecres i divendres
de 8'30 a 12 h.

ANALISIS per Companyies desegurs:

MARE NOSTRUM, IMECO, PREVIASA, SA-

NITAS, ASISA, ALIANÇA, NOVOMEDIC, etc.

S.a

Fundat per
Climent Garau

i Arbona

FELANITX 	 9

Sa clau, qui és que la té?
Marina aquell temps passat
no valia dos rcials,
perb tant ha prosperat
que hi tenim dos conecjals.

Ara Os S'Horta, no es Marina,
es temps molt ha canviat
nos hi han edificat
un centre de medicina.

això que sa corda és prima
en qüestiú dc sanitat.

No es que fos necessari
haver-ho de publicar,
per() trob que pena fa
per una clau lo que passa
en aquest nou dispensari.

Pareix que just té una clau,
la se'n du es darrer que hi va,
mai al mateix punt esta
i et canses de demanar
a n'En Pere i a n'En Pau.

Com que es temps ha refrescat
un avis varem posar
que es de sa Tercera Edat,
per aim') des costipat
se podien vacunar.

Molta de gent hi va anar,
prestet per ser es primer
i com no pogueren entrar
aviat se va formar
llarga coa en es carrer.

Quan s'infermera vingué,
que es matí no sol frissar,
tampoc no pogué entrar.
Fues d'aqui i d'allà
i sa clau no aparegué.

I ara com ho hem de ter!
amb sos trastos en sa ma

tnirant i tornant mirar
no parava dc cridar:
--Sa clau, qui es que la té?

Supès que per quedar be,
sa gent no va contestar,
de cara van canviar
perque a un l'han d'acompanyar
perqué mala vista te,
en romatic un faster,
s'altre que enfora esta
i pensau quin trui es va armar
tanta gent en es carrer.
Uns deien jo me'n aniré,
me cag en sa vacuna,
si me costip ja m'ajeuré,
que per fer lo que tenc a fer,
es cap de mes anar a cobrar!

I sa festa va acabar
des modo que vos dire,
i no Vos enganare,
que testimonis hi ha,
pobra gent lo que aguanta
per poder-se vacunar,
haver-se d'arromangar
a davall un garrover.

Rafel

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

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

.Concesionario Oficial:

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

Por reforma tienda ofertamos a precios

interesantes varios amueblamientos
cocina.

SA BOTIGUETA
t.



Cerámicas
Mallorca

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

Vos desitja uns
bonNadal
i Any Nou

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

Amb desig i esperança dun any nou minor
i en data tan assenyalada

Peixeteria CA WANGELA
comptarà amb peix fresc si el bon

temps ens acompanya
També tenim gamba per anar a pescar.

PER A QUALSEVOL INFORMACIÓ, ESTAREM AL SEU
SERVICI CADA DIA DEMATI. TEL. 824782

ELS DILLUNS OIES 24 I 31, OBERT EL DEMATI

Floristería FELANITX, C.B.
Felicita a clientes y público en general

con motivo de la Navidd y Año Nuevo.
Amplio surtido de abetos y adornos navideños

Pça. Constitució, 9 	 Tel. 580662

Carnecería
-RAMADERS AGRUPATS

Porto-Colom
Venta de carnes frescas y selectas de

ganaderías propias

SUPERMERCADO
C. Togores, 4

ALDI 

NUEVO RENAULT 19 CHAMADE
16 VALVULA .S-140 CV

/ , 	 '41	 es .4
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Nunca 161vá1\fr;u1as
han hëchô tan eclugivb a un: coche.

	Venga a verlo a:

Concesionario: FRANCISCO MANRESA, S. A.
FELANITX: C/. de Campos, Km 05 - Tels. 581984 - 85 - CALON6E: Ctrs. Follett:, 5 - Tel. 857393

1 0	 FELANITX

Ajuntament
de Felanitx

EDICTO
El Ayuntamiento en Pleno, en se-

sión ordinaria celebrada el dia 5 dc
diciembre de 1990, acordõ la anula-
ción de la siguiente Ordenanza Fis-
cal:

22.—Precio público por instala-
ción de portadas, escapara-
tes y vitrinas.

Lo que se hace público según cl
articulo 17.2 dc la Ley 39/1988 de
28 de diciembre reguladora de las
Haciendas Locales, por plazo de 30
dias contados a partir del siguiente
al de la inserción de este anuncio
en el B.O.C.A.I.B., dentro de - los
cuales los interesados podrán exa-
minar los expedientes y esentar
las reclamaciones que estimen per-
tinentes en Intervención del Ayun-
tamiento.

En Felanitx a 10 de cliciemi4é de
1990.

El Alcalde:
Cosme Oliver Monserrat

SERVICIO DE RECOGIDA
DOMICILIARIA DE BASURAS

Relación de servicios y dias de
recogida domiciliaria durante las
próximas fiestas de Navidad y Año
Nuevo, en el Término Municipal de
Felanitx.
Domingo 23 de diciembre:

Servicio.
Lunes 24 de diciembre:

No hay servicio.
Martes 25 dc diciembre:

Servicio.
Miércoles 26 de diciembre:

No hay servicio.
Domingo 30 de diciembre:

Servicio.
Lunes 31 de diciembre:

No hay servicio.
Martes 1 de enero:

Servicio.
Lo que se hace público para co-

nocimiento de todo el vecindario al
objeto de que se abstengan de de-
positar bolsas u otros objetos en la
via pública los dias en que no haya
recogida.

Felanitx, a 12 diciembre de 1990.
El Alcalde:

Cosme Oliver Monserrat

Per P. Xamena

1909

Gener.—En aquest temps reformaren la carretera de Campos.
Març.—A la plaça Pax instal.laren un «Caballitos del Tio Vivo».
Juny, 10.—Festa del Corpus. Es canta per primera vegada gregoria se-

gons el «Gracluale Romanum» reformat.
Juny.—Els albercocs van a dues pessetes el quintar mallorqui.
Juny, 18.—Festa del Cor de Jesús. A les 5,30 del capvespre sorti la

processó de les cinc visites que predica el P. Llorenç Riera, de Sant Felip.
Juny, 24.—Peregrinació de Salt Alfons a Lluc. Sortiren en tren el dia

23 a vespre. S'uniren a altres grups dels collegis de Palma, Pollença i Cap-
depera.

Juliol, 1 —Prengueren possessió els nous regidors proclamats el 2 dc
maig. Fou reelegit bade l'amo En Guillem Puig, conservador.

Juliol, 1.—Erecció canônica de la Congregació Mariana de Joves a Fe-
lanitx . i a altres parróquics de Mallorca.

Juliol, 9.—Partiren cap a Valencia 30 felanitxers en l'expedició orga-
nitzada pel diari «La Almudaina».

Le in vitamos o forrnar parte de la elite. Suba
o un cache exclusivo. Con 16 vellvulas. 140 C.V.
y un evil° absohnamente persatiol. se estable-
cen dnciones.

Es el noevo Reixnat 19 Charnade 16 vd
motor de 1.764 c.c. y 4 vtlIvulas par cilinctro. 215
Km/h. de velocidad maxima. Con un consumo
de 6 limos u 90 Km/h. Su /inea perfilucla seduce
con elegance° y dinamismo, alenin trasero.
spoilers. alurgadores de cap. llantas de nica.
clin *era. farces halagrnos dobles y untimebta

En su iruennt se respira un ahr marcada-
mente deportiv o y confortable asientos y vokin-
te sport. ordenador de a bordo con 7 funciones.
cinturones de seguridad fT119ROS, elevolunas
electrico6 en puertas delanteras. aperture de
puertas con mundo a distoncio.

Y pain cktarle de mayor exclusividad. la
posibilidad de ARS. techo iieslizante eiectrico
y asientos de awn% en opción.

Suba y sienta e/ placer de vivir un coche
exclusivo.

RE-NAULT pkirrr 	 401



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

simplemente, te gusta cuidar tu salud...

¡JENEMOS LO QUE NECESITAS!!

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

sin azúcar, sin colesterol, sin;alcohol y bajos en calorias

¡¡ ESTA NAbIDAD REGALA SALUD !!
Dietética St ATATUBA1

C/. JAUME I, 8 A 	 TEL. 58 25 73 	 FELANITX

HORARIO: De 9,30 a 13,30 y41 de 16,30 a 20 h.
Viernes tarde y sábado CERRADO     

CLINICA DENTAL

José Luis Bennássar Nicolau
MEDICO DENTISTA

Desea unas felicesavidades y Año
Nuevo a todos sus pacientes, amigos y
público en general. 

LES RECUERDA QUE ESTA A SU DISPOSICION
DE LUNES A SABADOS.

C/. JAUME I, 4-A 	 TEL. 583121 - 	 FELANITX 

LA CERAMICA
C. Bellpuig, 56

Les desea mucha felicidad en
estas fiestas

Y les comunica que dispone de un
amplio surtido de CERAMICA y OBJE-
TOS PARA DECORACION y REGALO
a unos precios interesantes.

FELANITX
	

11

Dospreniment
Tots, excepte un fuster renec i

mitja dotzena de presidents de
cooperatives, sum pessimistes. Tots
sentim colpidora angúnia i terror (IC

futur. Tots tenim una pena gran ali-
cada vora cascab)s i alenam poc
per mor d'un com a ferro calent que
ens obrubila ses idees i ens posa un
horitzú negre davant ses ulleres com
si anassin a ploure just ara doscents
litres d'aigua ninth d'aquesta que
cada ativada la la cuantra ais enge-
livers que pariren es Corso.

Tots estam fets una pruna. Tots,
cas apart d'es fuster i es presidents,
hem perdut ses Hanes i s'esperança.
Per això no puc deixar passar ni un
dia mes sense comunicar a sa gent
una bona nova que si be no es un
nou Evangeli sí es quelcom despe-

rançador, un esdeveniment mai es-
perat i tall mal de creure coin sa
ressurrecciti de Llatzer, com si un
dia un profeta convertís es vi des
Sindicat en Coca-Cola, com si un
taumaturg bescanvias aquests boti-
larrons sense sang ni gracia que en-
cara es fan per aquí, segurament
perquè estigui clar que vivim a Fe-
lanitx, amb cans calents de Macclo-
nalcIs. Es una cosa tan meravellosa
com si, de cop, aquesta aigua blan-
ca que es diu l'Asturiana tancada
dins ampolles de plastic recobrés
dc sobta sa grassa, com si ets esela-
tasangs que veim per sa plaça es tor-
nasin altre sop sanguinosos. Es com
si un dia anant pes carrer quedas-
sim embadalits perquè una colla de
picapedrers malsofrits, malparlants

i cars, es posassin a cantar altre cop
dins ona explosiú d'insofrible ale-
gria CUM paSSaVa CI ULM ciel -1 V ¡Cli-

mes de sa fam de posguerra.
Jo, personalrnent, ho he expert-

mentat com un renaixement, com si,
altre pic, briv; sonat i orella {tumult,
CM trobas encara cantant es «Cara
al sol» clavant es nas d'aquells pro-
fessors de batxillerat, com si altre
pic sa gent fes coa als confessiona-
ris, com si encara fessin matalassos,

paraigües no automatics
o ets homes vulgars sabessin posar
xparches» a ses rodes de bicicleta.

Ja cm chreu sinú si no és cosa de
bruixes, fades i espiritisme es cas
succeit la uris dies. Que es poble
baix es contagii be, pert) que ho faci
lot un home de carrera ja és flies
mal de creure. Idõ si! Aquella cam-
panya gratuita pes sords ha tingut

ressb..Tots es sords des poble ja
el pot,- que hi sen ten gracies

a wiz' (Arena generosa. Perõ el mo-
viment contagia altres indrets. Per
aix) he rebut una octavilla d'un no-
tari que diu que mentre duri sa ter-
cet -a seimana de desembre, dissabte
no inclOs, lata escriptures i testa-
ments de Irani:. No cobrara ni una
pesseta. Diu que aixt fins es més
marginat de la vila podrà experi-
mentar es goig de firmar sota un
full de paper de barba escrit a triple
espai amb Iletra disforja ornada de
segells i estampes. No fa al cas si es
inesqin deixa als hereus un caramull
d'hipoteques ben vitenques o si no-
mijs pot posar CFI nom seu, —a la
Ii! , un munt de lletres; el que fa
al cas es que 	 savi ho farà
pet - no res.

P. Artigues 

Diciembre: mes de la
mesa de cocina

Mesas y sillas CANCIO
Pase a ver modelos y compare precios

*TH *U
MOBLES DE CUINA I BANY

C. Placa. 111
	

Tel. 580810     

Restaurante

El Castillo del Bosque
Oran Cena de Nochevieja

MENU:

- APERITIVOS: JERECES y MARTINIS
— PEQUEÑA MARISCADA

(Gambas, langostinos, almejas, navajas)
— 2.i' RAPE EN SALSA VERDE o RAPE SALSA ALMENDRAS
— 3.- SOLOMILLO DE TERNERA AL ESTILO DEL BOSQUE
— POSTRE: CREPES SUZETTE
— NUESTROS VINOS:

— VIÑA SOLEDAD BLANCO SECO
— FAUSTINO V ROSADO
— FAUSTINO V TINTO. RESERVA 85

— NUESTRO CAVA:
— CORDON NEGRO BRUT

- TURRONES VARIADOS, COTILLON Y UVAS DE LA
SUERTE
CAFES Y LICORES

— PRECIO: 6.750 (IVA INCLUIDO)
RESERVAS AL TEL.: 83 70 09

Durante estas fiestas, brinde con cava     
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Porto Cari 	 - 	 Cala d'Or
BIERTO TODO LOS DIAS

Para NIMINEVIEJWehja sus platos de nuestra
CARTA ESPECIAL FIESTA

'Reservas, Tel. 643465

12 	 FELANITX

cartes al
Raj

LES ENSABONADES
Sr. Director del Setmanari:
Fa un parell de setmanes sortien

tres anuncis de l'Ajuntament que
eren ensabonades a un parell de
conectius de la contrada. Jo voldria
proposar al departament de publici-
tat electoral del PP dins l'Ajunta-
ment que no perdés temps en redac-
tar ensabonades, els seus esforços
serien més d'agrair si complien no-
més amb el deure que tenen de con-
testar als ciutadans que sol-liciten so-
lucions per a problemes concrets,
com es el cas dels veïnats del carrer
de Sa Llana que fa prop de -rtig any
que tenen una sollicitud teta que
clama una solució al greu problema
que pateixen i hem pogut saber que

fa uns mesos que la Comissió de Go-
vern ho va deixar damunt la taula
i encara ii tenen si no ho han Ile-
vat, perquè segons ens han informat
gent de l'Ajuntament i no precisa-
ment del PP, ni de la Comissió de
Govern, els assumptes que es deixen
damunt la taula, s'hi queden per a
sempre, perquè després en deixen
un altre a damunt i un altre i arriba
que tot desembancala i ho tiren al
ferns.

Moltes gracies per la vostra ama-
bilitat i si ho volen entendre i en
sún capaços, que ho entenguin.

Una veinada

L'AJUNTAMENT DE FELANITX
LA DEMOCRACIA MAL ENTESA

Es diu que la Democracia duu en
el seu sí una major transparência,
igualtat d'oportunitats i primacia
d'interessos de la collectivitat per
damunt d'interessos individuals o
de classe. Si realment es així ens
caldria demanar si ha arri hat la De-
mocrac ia al vostre Aj u nta men t, Ila-
vors caldria eshrinar qui !liana i en

quina fina lilat, en quills interessos i
de quina manera.

Afirmam, i som absolutament con-
gruents del que deim, que les ma-
teixes postures d'arrels caciquils, la
opacitat en les actuacions i la man-
ca de principis ètics que es donen
avui, es donaven fa 50 anys.

Els Organs de govern municipals
són un pur formalisme. Tot esta
«pactat» abans. Les propostes i les
iniciatives són mirades en funció del
color politic i són negades abans que
analitzades. Si algú te una proposta
per dur endavant, el primer objectiu
a plantejar-se sera necessàriament,
aliar-se amb el grup dominant.

I aquesta manera folla, absurda,
surreal i dictatorial de fer les coses
repercuteix inevitablement dins la
vida del nostre poble: la degradació
ecològica, l'augment de la margina-
ció, la inexistencia de relacions en-
tre l'Ajuntament i les entitats del
poble, la manca d'una política en
programes educatius, socials assis-
tencials, sanitaris i preventius, la
miseria cultural, el menfotisme en
quant a política lingüística, l'aug-
ment de la drogadicció i de la de-
linqüência, fruit de la pobresa so-
cial, la manca de protecció del patri-
moni arqueològic, el passotisme
amb els temes juvenils, la manca
d'infraestructura cultural, la deixa-
desa i no actuació enfront de les in-

fraccions urbanístiques, l'aprofita-
ment personal, la política d'amiguis-
me, la no promoció de la indústria i
artesania... han fet de Felanitx un
Bast econòmic, social, politic i cul-
tural; i a això no just ho deim nos-
altres, basta Ilegir la premsa diaria-
ment per a verificar-ho; ja s'ha arri-
bat a cims insospitats i, de seguir en
aquesta línia, les conseqüències po-
den esser irreversibles.

Felanitx ha de ser un poble soli-
dari, ecologista, amb una forta ver-
tebració social i per això fa falta
que ens adonem d'una vegada que
els actuals governants estan senten-
ciant a mort el nostre poble.

(A aquest escrit el signen quatre
persones que es fan ressó de l'es-
crit de la setmana passada de Co-
loms a la Sala i es solidaritzen en el
seu contingut, demanant a la vega-
da que siguin més els felanitxers
que es manifestin per un Felanitx
Digne.)

(1?eliral (le 1.e(lici() ant('rior)
(Passa a la pa (/ . 13)

VENDO PRECIOSA CASA RUST!-
CA DE PIEDRA, dos plantas, cu-
biertos 150 rn 2 , dispone de agua y-

luz, con 2.300 m2 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.

Restaurant BON PORT
C. Pizarro cantonada Churruca PORTOCOLOM

Vos desitja un bon Nadal i un prósper
Any Nou.
OBERT TOT L'ANY 	 El nostre telèfon és el 82527.1

AUTOMOVILES COLL MANACOR, S. A.
Concesionario Peugeot Talbot
Ctra. Palma-Artá n.° '108 - 112 - 116
Telfs. 550913 - 554280 - 554480 - 550005 (Fax)
Manacor

C/. Sta. Catalina Thomás, 18
San Alonso Rodriguez, 21
Teléfono 580703
Felanitx

Desea a sus clientes y público en general

unas felices Navidades y un

venturoso Año Nuevo
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BAR DIANA
NOVA DIREOCIO

Vos desitja a tots unes bones festes

Cuina mallorquina i
menjars per encàrrec

C/. CHURRUCA, 17 	 PORTO-COLOM 	 TEL. 824824

Video Reportajet CERRO
v•-•

Comunica al público en
general, la próxima
APERTURA de su local en
Felanitx.

Al mismo tiempo les
felicita en estas
Navidades

INAUGURADO
Avui dissabte, 22 a partir de les 20 h.

Bar To hoso
NUEVA.DIRECCION

Reapertura a partir - del 1 de enero
Via Ernesto Mestre, 8	 FELANITX
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Club Esport EsiPort

(Ve (le la pag. 12)
PER OUL' HEM DE PAGAR
NOSALTRES EL DESVIAR
EL TORRENT DE CAS CORSO?

Sr. Director del “FELANITX»:

Permeteu-me expressar la meya
disconformitat en el pagament del
nou Torrent de Cas Corso.

8s de tots conegut que l'Hotel Es
Corso es va construir dins el Tor-
rent. Si el Torrent anava per un al-
tre indret, • com vol -suposar algú, a
l'Hotel l'any passat no s'hagués ofe-
gat ningú. Ara he sabut que amb
diners públics, o sigui amb els nos-
tres, volen desviar el Torrent perqua
l'Hotel no hi estigui a dintre. L'únic
que en treura benefici d'aquesta
obrada feta árnf• els -rid'slres diners,
sera cl propietari de l'Hotel i
fermament que haurien de ser ells
qui pagassin les despeses o també
.els qui autoritzaren la seva cons-
trucció, perquè la seva irresponsabi-
litat ha costat tres vides humanes i
ara ens costara 75 milions. També
hi ha una altra solució amb la qual
en sortiriem beneficiats tots els ciu-
tadans, aquesta solució seria que es-
bucassin l'hotel.

Gracies per acollir la meva opi-
nió que sé que la comparteix altra
gent.

M.R.

L'ARENAL

Senyor Director:
Fa mesos varen esser retirades

les instal.lacions temporals de les
platges del terme. Idà be, conven-
dria que els vostres lectors i vos ma-
teix fessiu una passada per S'Arenal
gran de Portocolom. L'espectacle es
una mostra cridanera de com no ha
de deixar mai una platja un conces-
sionari i del que no ha de perme-
ire un ajuntament amb cara i ulls.

Es una autentica vergonya que,
vull creure, nomes afecta una platja
del terme.

Res més. Gracies per publicar
aquesta carta i salutacions al senyor
Bonet dc S'Horta.

J.O.

ELS REIS
Senyor Director:
He sabut que hi ha hagut canvis

en l'organització de la Cavalcada del
Reis Màgics de l'Orient, que ens vi-
siten cada any dia 6 de gener. Ja era
hora.

Supès que amb el canvi seran eli-
minades les representacions de da-
munt el replà introduïdes fa uns
anys. Els Reis, al meu entendre, no
han de representar res. Han d'arri-
bar, han de saludar les autoritats
(si hi son), han d'adorar el Bon Je-
sús del betlem i, sense esperar un
minut, s'han de perdre pels carrers
a repartir juguetes als infants que
encara hi creuen.

Tota la resta hi sobra. Es la me-
va opinió que, me consta, compar-
teixen molts de pares i mares.

Salutacions i bones festes.
Utz pare de familia

El pasado día 16 a las 10,30 h.,
con un tiempo trio y algo de vien-
to, pero soleado, comenzó el parti-
do Sanior BINISALEM-RENAULT.

Desde los primeros minutos nues-
tro equipo Renault se puso por de-
lante del marcador haciendo una
primera parte de buen juevo, con
aciertos en los tiros a media distan-
cia y contrataques rápidos que cul-
minaron en canasta. En general se
jugti bien con una segunda parte
irregular, salvando el partido la di-
ferencia de puntos conseguidos en
Ia primera parte.

Isabel Reverte que pasó contigo,
que no conseguiste ningún punto a
diferencia de otros partidos en los
que consigues anotar hasta 15 pun-
tos?

Jugaste bien, pero necesitamos de
tus puntos, no decaigas.

RESULTADO DEL PARTIDO
PRIMERA PARTE.—

BINISSALEM, 20 - RENAULT, 33
SEGUNDA PARTE.—

BINISSALEM, 33 - RENAULT, 46
RESULTADO FINAL.—

BINISSALEM, 53 RENAULT, 79
MAXIMAS ENCESTADORAS. —

Helena, 13 - Marieta, 12 - Cati, 8 -
Carmen, 7.

Animo chicas y felices fiestas.

NuestR54 equipo cadete CLIMA-
LIT, el 'sábado dia 15 jugó contra
el INCA.

Buen ambiente de animación ha-
cia nuestras jugadoras por parte de
gente de Porto Colom y Cala d'Or,
pero esto no consiguió despertar al
CLIMALIT, que se cargó pronto de
personates, por lo que salieron las
reservas, que lo hicieron muy bien.
En la primera parte el juego fue
bueno terminando con el resultado
INCA, 15 - CLIMALIT, 16, pero se
llegó a la diferencia de 18-23 al mi-
nuto nueve de la segunda parte,
terminando el partido con el resul-
tacio de INCA, 38 - CLIMALIT, 25.

MEJORES JUGADORAS: M.a An-
tonia, M.a Sebastiana, Yolanda, Ana
Rosa Amaia.

MA,XIMAS ENCESTADORAS: —
Concili, 17 - Amaia, 6 - M.a Anto-
nia,

CLUB, ESPORT ES PORT, desea
unas FELICES FIESTAS y PROS-
PERO AÑO a todos sus socios y
simpatizantes.

LIMONES

SE ALQUILA CAFETERIA, con vi-
vienda, totalmente amueblados, en
Porto-Colom.
Informes, Tel. 82 48 39.
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NICHT CLUB - DANCING - LIVE MUSIC

Baile con música en vivo
Especial Cotillón

Nochebuena .y Nochevieja
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FELANITX

Tenis taula

:

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Esperada derrota del C.D. FE-
LANITX en su visita al campo del
POLLENÇA. Alguna vez tenía que
ocurrir, eran ya demasiadas jorna-
das sin perder un solo puntO.
creo que la cosa ha sentado,.bien en
el seno del Club, mucho se• ha con-
seguido ya con los miml**1 con
que ha contado el mister FO,,ruando
ASENSI, estar entre los rrtor,-es y
tener opción a disputar la Ilguilla
de ascenso. De todas formas no hay
que dormirse sobre los laureles.

• Por cierto que el jugador fe-
lanitxer ALFONSO HERNANDEZ
lleva ya conseguidas' SEIS DIANAS,
cosa que los medios informativos
no han considerado en sus clasifi-
caciones. ¡Al Cesar lo que es del
Cesar!

• En la discoteca «PEPS
CLASS» tras la nueva dirección,
uno puede tomarse tranquilamente
una copa amen de poder 1s6icbar
buena música en directo (1:IVE).
La pasada semana desfilaTqp una
serie de conjuntos de la categoría
de «TO&ETES» y «JAY KAY*. Esta
semana seguro que hay prevista
otra «gran movida».

• El pintor MIQUEL BARCELO
tras enterarse que uno de sus lien-
zos «Cuisine avec assiettes» se ha
cotizado en una SUBASTA de la fir-
ma «SOTHEBY'S» por la cantidad
de VEINTIOCHO MILLONCEJOS

pelas, se ha tomado la cosa con
gran tranquilidad y marchó ayer
viernes hacia AFRICA, concreta-
mente a COSTA DE MARFIL. Tenía
interés por estar de nuevo en Dak-
kar, pero como la situación allí es
caótica, ha preferido buscar un lu-
gar tranquilo donde encontrar la
inspiración que precisa todo buen
artista.

• El colabot a tor de TNT' TONI
FORTEZA (Moreno) en coin pan ia
de S esposa, sulrió un aparatoso
accidente de tra fie°. Gracias a Dios,
anthos estan ya en franca recupera-
ción.

• La PENYA «SAN MAMÊS»
del ATCO. DE BILBAO de FELA-
NITX se reunió el otro día a man-
teles en el «CELLER 	 RANDA».
Una «trobada; anual que reune el
grueso de simpatizantes con que
cuenta esta entidad futbolística en
nuestra Ciudad. Los Xisco, Andreu,
Tomeu... No faltaron a la cita.

• Fuimos invitados a la INAU-
GURACION, en .CALA D'OR del nue-,
vo P U B METROPOLIS* (antes
«Susana», «Picadilly»). Un lugar
donde uno puede escuchar música
sin estridencias.

• El CLUB AJEDREZ CAMPOS
ha conseguido la permanencia en la
maxima categoría PREFERENTE,
después de pasar un sin número de
apuros, ya que se vio obligado a
jugar la pr9moción, logrando supe-
rarla ¡al fin! No olvidemos que el
ajedrecista felanitxer RAFEL GAR-
CIAS es uno de los integrantes dc
este equipo, así que nós alegramos
vivamente por la buena noticia.

• Para este fin de semana el
C.D. FELANITX se desplazará al di-
fícil y conflictivo campo del AN-
DRATX, donde lo que pueda ocu-
rrir es totalmente ,imprevisible.
¡Hay que dar la cara! Mientras,. el
CAS CONCOS (pendiente de durí-
simas sanciones), deberá viajar al
campo del MARRATX1, el segundo
clasificado. Por otra pa r te el
S'HORTA tiene su compromiso en

3. , DIVISIÓ NACIONAL

CIUTADELLA T.T., 5
BAR ETS ARCS,

Res pogué fer el conjunt dc Fela-
nitx davant la superioritat de l'e-
quip local. Els jugadors de Ciuta-
della estan molt experimentats dins
aquesta categoria, en canvi, l'equip
del Bar ets Arcs Cs el primer any
que juga, faltant-li encara molt de
rodatge dins la 3. a divisió nacional.
L'equip del Bar ets Arcs va estar
format pets jugadors Miguel Calden-
tey, Miguel Ginard i Nofre Bauza.

CONDAL JORDIETTO, 5
BAR 5TS ARCS,

Aquest partit va esser molt sem-
blant al jugat a Ciutadella. L'equip
local domina durant quasi tot el
temps. El conjunt del Bar ets Arcs
no pogué alinear a M. Caldentey i a
M. Ginard, i hagué de debutar en
Miguel Laudat que noinés té 10
anys. També varen jugar en Nor-
bert Laudat i en Nofre Bauza que
va estar a punt de guanyar una par-
tida. Aquest proper dissabte juguen
a Felanitx contra el Palma At.

PUIGPUNYENT con la imperiosa
necesidad de puntuar, la ocasión es
propicia y la pintan calva!

• Como la semana que viene no
estaremos con ustedes sólo nos
queda desearles ¡BONES FESTES!
Ya saben ‘¡130N 'NADAL! y ¡BON
ANY MOU! Los tópicos de siempre.

EL RESERVA

És el partit decissiu per sebre qui
sera el clarrer classificat d'aquesta
tercera divisió nacional.

2.. DIVISIO MALLORCA
BAR ETS ARCS, 5
PALMA PROMESES, 4

Va ser un partit molt igualat on
fins al darter moment no se va se-
bre qui sería l'equip guanyador, ja
que el resultat de 4-4, feia dubtar
qui podria guanyar la darrera parti-
da qui.' va esser la rites disputada i
que va acabar amb resultat favora-
ble per l'equip del bar ets Arcs, el
qual estava format pels jugadors Mi-
guel Ginard (3); Miguel Caldentey
(1) i Norbert Laudat (1).

ANUBIS AT., 5
BAR ETS ARCS, 4

A l'igual que els altres partits de
2.a divisió jugats fins aleshores per
l'equip del Bar ets Arcs, va ser molt
igualat fins als darrers moments.
En Miguel Ginard va perdre la dar-
rera i decissiva partida, que va do-
nar la victòria a l'equip Anubis At.
El Bar ets Arcs va alinear M. Cal-
dendey (2), Nofre Bauca (1) i M.
Ginard (1).

Aquest passat dimecres dia 19 ha-
vien de jugar contra l'Anubis a Fe-
lanitx. Després i amb motiu de les
festes de Nadal tendran unes setma-
nes de descans i tornaran iniciar la
competició el 9 de gener del 1991.

Gori Vicens 

Lá Junta de Govern de la Llar de
l'INSERSO desitja unes bones festes i
un venturós any nou als sods i a tot el
poble de Felanitx.       

Boutique Moda Chic
les desea unas felices Navidades y un

próspero Año Nuevo y al mismo tiempo
les ofrece sus últimas novedades en

moda de señora y jovencita.

Gran surtido en bisutería

EXCLUSIVIDAD EN TODA CLASE DE PRENDAS

Y COMPLEMENTOS

VIS1TENOS SIN COMPROMISO

ABIERTO: DE 10 a 13 y de 16 a 20,30 h.

C/. 31 DE MARÇ, 11, BAJOS
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BASQUETFUTBOL

1.- przEFERENTE

¡ill fin cayó el FetalIRA
Poblense, 2 - Felanitx,

Eis Júnîors classificats per
a la fase final

L'equip de Tercera perd en el darrer sew
Excelente entrada en el campo

del PulleNa. Una nutricia hinchada
que animó a su equipo sin des-
mayo.

El Felanitx sufrió una nueva de-
rrota tras conseguir siete triunfos
consecutivos. Una racha victoriosa
que algún día tenía que ser trunca-
da. Sin duda nada le benefició el
«lapsus» arbitral del • pasado domin-
go en que se vio obligado a suspen-
der el encuentro previsto contra
Ses Salines. De todas formas la
nave felanitxera navega hacia buen
puerto, con el beneplácito de la hin-
chada.

FELANITX: Roig I, Roig II, Sa-
grera, Felip, Adrover, Aznar, Sutler,
Nico, Muñiz, Alfonso (Oliver) y
Agustí (Borrás).

ARBITRO: Encina Sanchez. Muy
bien. Tarjetas amarillas a Serra,
Michel, Adrover y Muñiz.

GOLES: 1-0, min. 5; Serra. 2-0,
min. 55; .Mchel.

COMENTARIO: Gran ambiente y
mucho público para presenciar un
partido de máximo interés para
ambos contendientes. El Pollença
se adelantó muy pronto en el mar-
cador lo que le proporcionó una
mayor tranquilidad en todas sus
líneas. El Felanitx presionú en algu-
nas fases del encuentro pero nunca
fue capaz de superar con garantias
la defensa local. Importante victo-
ria, pues, para el Pollença, que ba-
tió a uno de sus mas directos'

Tomeu
I.' REGIONAL •

CAS CONCOS ; -:ESOLAR, 2
GRAVES INCIDENTES

En el campo «Es Cavalier» el par-
tido no llegó a su conclusión. El
arbilro Pedro Muñoz, ante posibles
represalias por su mala actuación,
dio por finalizado el encuentro mi-
nutos antes del tiempo reglamen-
tado.

Es cierto que hubo algún conato
de agresión, pero la verdad es que
se ha desorbitado lo ocurrido, ya
que según la mayoría de testigos
presenciales nadie agredió al arbi-
tro, hubo malos modos, eso sí, pero
nada más. Lo malo es que el «affai-
re» se ha visto comentado y amplia-
do por la prensa palmesana y pue-
de tener graves consecuencias, ya
que el Cas Concos cuenta con un
«dossier» con varios antecedentes y
esto puede perjudicar enormemen-
te a la entidad, llegando —si me
apuran— a peligrar su continuidad
en el plano futbolístico. Sabemos
de antemano que el Presidente del
Colegio de Arbitros Jaime Juan Va-
Iles exigirá severas sanciones. La si-
tuación no es nada halagiieña.
2.* REGIONAL

S'HORTA, 1 - LLUCMAJOR, 1
NO SE CONVENCE

El S'Horta logró un nuevo empa-
te en su feudo «Sa Lleona», ante un
equipo superior. La situación de los

locales es también grave ya que
pueden perder la categoría si no se
remedian muchos males, entre ellos
Ia falta de interés de algunos juga-
dores.
INFANTILES

FELANITX, 6 - S'HORTA,
SUPERIORIDAD LOCAL

El primer tiempo quedó visto
para sentencia (4-0). En la segunda
mitad la presión local fue menor,
pero suficiente para golear a sus
oponentes. Goles de Oscar (2), Pa-
quito (3) y Esteban.
BENJAMINES
ESCOLAR A, 1 - FELANITX A, 0
En un disputado encuentro los

de casa consiguieron marcar el úni-
co gol.
FELANITX B, 9 - ESCOLAR B,

EXCELENTE RESULTADO
Los locales desplegaron un ópti-

mo juego. Jugaron a placer ante un
equipo muy inferior. Goles de T.
Nadal (3), Enrique (2), TorteIla, y
Ruben (3).

A.

Futbolet
II LLIGA D'IIIVERN

Dissabte passat comença la II
Lliga d'Hivern, que com cada any
ve organitzant el Comité de Futb6-
let de Felanitx. A la primera jorna-
(la no cal destacar res, només el
fred i les ganes de jugar per part
de tots els equips.
RESULTATS
Cons. Simarro, 10 - Cons. Puig Hug-

ny, 5
Cercle Recreatiu, 3 - Banca Marx, 6
Old Stars, 15 - Mesón Ole, 1
Clasificados «X», 7 - Es Redõs, 5
Autolay. Felanitx, 4 - Bar Estoril, 2
CLASSIFICACIÓ

Stars
2.—Cons. Simarro
3.—Banca Marx
4.—Autolav. Felanitx

O'Rey M.
FUTBOLET ESCOLAR

TROFEU DE NADAL
L'equip del Port «B», posa difícil

la victòria als felanitxers Bar Es ,

Glop, qui tcnien l'avantatge del par-
tit d'anada 11-2.

Bar Es Glop «A», presenta la
plantilla habitual integrada per Ro-
que, Serra, Comino, Barceló i Va-
lens. Cal tenir en compte que a la
banqueta quedaren dos jugadors de
luxe, en Nadal i en Pere116, aquest
amb costipat.

Els gols, 3 marcats per Barceló de
l'equip Pub Es Glop, i Angel Andreu
2 per l'equip Es Port «B».

Acabada ja la primera ronda clas-
sificatbria, ja tenim els tres equips
clue jugaran el torneig triangular:

Cafeteria Pub Es Glop «A»
Cafeteria Pub Es Glop «B»
Viatges Felanitx S.A.
Tots aquests equips han Iluitat

molt i han demostrat esser supe-

RESULTATS
Cadets:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 50
PERLAS,	 59
Jdniors:
CIDE, 	 65
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 67
Seniors Provincial:
BINISSALEM, 	 30
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 56
III Divisió:
CAMPOS, 	 69
AUTOCARES GRIMALT, 	 68

COMENTARI
La noticia mes imporiant de la

setmana es la qualificació, a falta
cie tres jornades per acabar la 1. a

fase, per jugar la fase final dels mi-
llors de l'equip júnior. També cal
resaltar la poca sort del conjunt de
3 •a, empitjorada per l'àrbitre i con-
firmada definitivament en el darrer
segon gracies a dos tirs lliures. Per
altra banda, els seniors se trobaren
amb la victòria en el camp del co-
lista Binissalem i els cadets patiren
del mateix mal que a l'encontre an-
terior jugat a Felanitx: les varen so-
brar els darrers 5 minuts.

El rival dels CADETS, el Perlas,
és un bon conjunt, ben disciplinat.
Però els locals les feren front amb
èxit fins en el minut 34 (47-43). El
0-12 dels tres minuts següents ho
deixaren més que clan El Joan Capó
fallava davall la cistella i en els tirs
de llarga distancia, encara que tenía
un bon tir a mitja distancia, essent
Rafel Boyer el jugador més resolu-
tiu (21 punts).

La important victòria dels 'JU-
NIORS els donara ocasió de jugar
els tres partits que manquen amb
tranquilitat. Pensem que ens han de
visitar els primers classificats Patro-
nat i Costa de Calvià. La tònica do-

Hors als seus rivals. Els tres grups
esmentats, perteneixen a la «cante-
ra» de l'Escola Sant Alfons crEGB.

I res més per avui, tan sols desta-
car els cinc primers golejadors d'a-
quest trofeu:
1.—Juan Vicente 9 gols

Viatges Felanitx S.A.
2.—Francisco Cañas 	 9 gols

Viatges Felanitx S.A.
3.—Daniel Porras 	 8 gols

Viatges Felanitx S.A.
4.—Simón Valens 	 6 gols

Cafeteria Pub Es Glop «A»
5.—Jaume Barceló 	 4 gols

Cafeteria Pub Es Glop «A»
Des d'aquí els jugadors felanitxers

dènen les gracies a Nicolau Forteza
Uguet qui les acompanya al Port per
poder jugar el partit.

Cal esmentar l'esforç realitzat per
als jugadors del Port ja que per po-
der emprar el camp dc futbol de
l'escola varen haver de acondicionar
el terreny que estava en molt males
condicions, feina que es perllongà
tot l'horabaixa del divendres.

M. TALA VANTE

minant d'aquest partit va ser l'equi-
libri i les difeKmcies sempre varen
ser petites a favor d'un o cle l'altre.
Aforlunadament el Joan Cap6/Auto-
cares Grima:t, a falta de dos minuts
per l'acabament, s'havia avançat de
7 punts (60-67) que bastaren per
aguantar les darreres esperone jades
del ,fort Cicie. Les més abultadeS
anotacions foren per Lladó (19) qui
capturi' una gran quantitat de re-
hots, Filllana (18, dos triples) i M.
Julia (14).r

L'etittip de SENIOR PROVIN-
CIAL,mb Bernardi com a figura
estelar (19 punts i 17 rebots) no
deixa passar l'oportunitat que re-
presentava el coer de la classifica-
ció. Gracies a una reacció local de
9 punts consecutius en els darrers
minuts, el marcador del descans era
apretat (23-24). El segon temps,
amb un parcial de 7-32 només • tin-
gué un color. El Binissalem única-
ment anota dos triples i un tir Inu-
re.

Fins en el darrer segon no es va
decidir el guanyador de l'encontre
de TERCERA. La mala actuació ar-
bitraP j l'escassa sort conduïren
r«Autocares Grimalt» a una nova
derrota 'minima immerescucla. Les
següent dades sún ben eloqüents:
el Ca*ds fou sancionat amb 23 fal-l...
tes personals i llança 61 tirs lliures,
dels■quals en transforma 29. A l'«Au-
tocares Grimalt» n'hi varen pitar 38
de faltes i nomes llançà 24 tirs Iliu-
res, i- anotant en 12 ocasions. A un
segon dl final , davall la cistella del
Campos, l'arbitre se va treure de la
manega una falta i els campaners
justament varen tenir la sort d'a-
notar els dos tirs de l'un més un.
Al descans s'hi havia arribat amb
un 38-40, però havia estat el Cam-
pos el qui havia tingut majors dife-
rencies (fins a 8 punts) a favor. El
dorri,ii-Atgn el s.egon temps quasi be
serriprelon felanitxer i s'arriba a un,
màxim ?te 5 punts. Guillem Amen-
alai va lenir una actuació excepcio-
nal amt; 31 punts, 31 rebots i 10
taps, i M. S. Perelló que únicament
anota 2 punts, destaca per les 8 as-
sistències i els 6 balons recuperats.

AQUESTA JORNADA

Jugaran cis quatre equips, mentre
que a la propera jornada (29/30 de
desembre) nomes ho faran els
equips seniors a Felanitx, tots dos
contra Son Rapinya (provincial) i
Espanyol (3.»).

Els cadets visiten el Cide, equip,
com el felanitxer, mal classificat. Hi
haura un atractiu Joan Capó/Autoc.
Grimait contra Patronat, cle júniors.
Els dos equips seniors tornen a
competir fora, en el començament
de la 2." volta; l'equip de provincial
té de rival el «Almacenes Femenias»
de Llucmajor i el de 3." juga contra
el Gralinsa.

LARRY CISTELLES
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