
•

Any LV1,

Núm. 2728

Medalla
«Ciutat de Felanitx

1
1.4 D

le club
tr a , 9

301\- 1

CENTRE CULTURAL
Ajuntament de Felanitx    

Dimecres dia 9 de gener, a les 930 dei vespre, a
PAUDITORI MUNICIPAL

CONCERT INAUGURAL
de la

CAMERATA - ORQUESTRA DE LLEVANT
Soprano, PAULA ROSSELLÓ

PMIICIISSIIMIC.17212,1IVITOWINS2.03117...7.171:

NIT
Setmanari d'interessos locals

Dissabte 5 de gener
de 1991

Preu: 75 Ptes.

Director: Bartomeu A. Pou Jaume
, Redacció i Administració: C. Major,
1

25 - Tel. 580160
Dipòsit Legal, P.M. 351-1959
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Pleniria extraordináriaSebastià Adrover i Joan Tur,
campions da Balears de Marathe;

A la marathe, «Costa de Calvià» ce-
lebrada recentment, es proclamaren
campions de Balears en l'especiali-
tat i en les categories de veterans A
i B respectivament, els nostres pai-
sans Joan Tur i Sebastià Adrover,
ambdós de l'equip Opel Felanitx.

Sebastià Adrover, que porta quasi
deu anys en aquest esport, ja que
s'inicia de ben granat, ha participat
a prop de trenta marathons i actual-
ment ostenta el subcampionat d'Es-
panya veterans en l'especialitat de

L'arribada dels Reis Magies esta
prevista a la nostra població per
avui a les 7 del capvespre.

Entreran per la carretera de
Porreres i seguiran el següent itine-
rani:

Passeig de Ramon Llull, carrer
Guillem Timoner, passeig d'Ernestx ..

i

':- Mestre, plaça d'Espanya, carrer 31
de Març, plaça de Sa Font de Santa
Margalida. A l'església parroquial
adoraran el Nin Jesús i després

r: continuaran pels carrers Major i
Mar, plaça de S'Arraval, carrer de

1: . Sa Plaga i plaça de la Constitució

Darrerament ha estat motiu de
l iolèmica una zona del Club Robin-
,on de Cala Serena que s'empra per
a la practica de golf i que segons

: el grup municipal «Coloras a la Sala»,

t. :s tracta d'un camp de golf illegal,, mentre que per l'empresa del com-
., plexe turístic es una zona que es tro-
;. pava abandonada i fou ajardinada fa

ins tres anys.
Aquesta zona fou denunciada per

I ';ESA a l'Ajuntament el passat mes
le novembre perquè a un indret de-
erminat s'havia reblit excessiva-
rient el terreny, de manera que no

, s guardava la distancia reglamenta-
-ia vers una línia d'alta tensió que

i a creua.
1 Segons Coloms a la Sala, aquestes

)bres es feren sense cap casta de
licencia i òbviament no s'ajusten a
a legislació vigent en materia de

3.000 metres obstacles. El seu objec-
tiu immediat es acudir als campio-
nats del món de malathó que se ce-
lebraran dins l'any que acaba de co-
mençar a Finlandia.

Joan Tun nomes havia participat a
una altra marathe, anteriorment i
acarona la possibilitat de participar
a la propera marathó de Nova York.

Ens congratulam de l'exit d'a-
quests dos felanitxers i els desitjam
un futur encara millor dins aquesta
branca atlètica.

fins a l'Ajuntament, des d'on salu-
daran a la població.

Després, Ses Majestats, aidats pel
personal del seu seguici, comença-
ran el repartiment de juguetes i
d'altres obsequis per la població.

A Portocolem, arribaran a
les 6'30

L'arribada dels Magies a Portoco-
lom sera a les 6,30 del capvespre al
moll de la Duana, des d'on es diri-
giran a la parròquia del Carme per
procedir al repart de regals.

camps de golf, i han presentat una
denúncia a l'Ajuntament perquè di-
ven que a partir de l'escrit de GE-
SA, aquest hauria hagut d'obrir un
expedient per infracció urbanística.
També aquest grup de l'oposició te-
nia unes preguntes preparades sobre
l'assumpte per formular a la ple-
naria del passat dia 28, juntament a
altres preguntes, que no fbren con-
testades pel batle perquè no havia
pogut estudiar-les.

Per altra banda sembla que GESA
ha informat que les deficiencies de-
nunciades han estat subsanades per
l'empresa Robinson i aquesta darre-
ra puntualitza que el pretès camp de
golf no és més que una area d'una
quarterada escassa coberta de ges-
pa que, tot i que s'usa per a la prà'c-
tica d'aquest esport, no es pot assi-
milar a un camp de golf.

Divendres passat a migdia hi ha-
gué sessió plenaria a l'Ajuntament,
a la qual s'adjudicaren cinc lots d'o-
bres, totes elles relacionades amb
Portocolom. El primer lot corres-
pon al sanejament i proveïment d'ai-
gua potable a la part de Sa Capella,
que significara una inversió de 103
milions de pessetes, mentre que les
restants s'inclouen dins el Pla d'Em-
belliment de Zones Turístiques que
subvenciona amb un 60 % la Conse-
lleria de Turisme dei Govern Balear,
i contemplen la construcció de vora-
vies a diversos indrets del Port, així
com el drenatge, pavimentació i il-
luminació de Cala Marçal.

E n caracter d'urgència s'aprova
una moció presentada per la regido-
ra d'afers social Maria BiniMelis en
el sentit de sollicitar del Govern
Central majors competencies a
l'àrea de protecció de menors. Una,

Aquests dies passats han meres-
cut l'atenció de la premsa ciutadana
diverses notícies relacionades amb
el futur nou edifici del collegi «Joan
Capó».

Primerament es comenta el rebuig
per part del Senat d'una esmena
presentada pel senador mallorquí
Simó Pere Barceló en el sentit de
que s'inclogués una partida de 80
milions de pessetes en els Pressu-
postos Generals de l'Estat per a 1991
per tal de poder iniciar aquest ma-
teix any la nova construcció. Aques-
ta esmena fou rebutjada amb els
vots del Partit Socialista, que gau-
deix de majoria absoluta a la Cam-

presentada per Bartomeu Obrador
perquè es feliciti corporativament
Mn. Pere Xamena pel recent premi
de la Fundació Jaume I també s'a-
prova per unanimitat, mentre se'n
rebutja una altra del mateix regidor
demanant el compliment estricte de
Ia normativa urbanística vigent, ja
que el grup governant no la conside-
ra urgent.

Bartomeu Obrador, quan es posa
a votació la demanda de competen-
cies en protecció de menors comen-
th que el seu grup votaria a favor
però que creia que el deure - del Grup
Popular era votar en contra, tota ve-
gada que en el seu moment vota en
ccntra del nostre Estatut d'Autono-
mia.

bra Alta.
Pocs dies després el Delegat Pro-

vincial del Ministeri d'Educació
Ciencia Andreu Crespí afirmava a la
premsa l'existència d'una partida dg
200 milions de pessetes per a la
construcció de l'esmentat edifici
alhora que desqualificava els comen+
taris del senador Barceló entorn a la
impossibilitat d'iniciar les obres peit
manca d'assignació pressupostaria.

No sabem doncs quina es la si+
tuació real d'aquest assumpte, ara
bé el temps s'encarregarà ben aviat
d'esbargir la incògnita. Els mesos
passen molt de pressa.

Els Rais arribaran a les 7 a Felanitx

Pom ica m'ana a unes intilialidgilS
del Club Robinson de Cala Serena

Ei mm edifici
 • dei collegi

Jean Capó»
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: 	 1.875
Semestral a fora: 2.025

SANTORAL

Diu. 6 Epifania del Senyor
Dill. 7 St. Ramon de

Penyafort
Dim. 8 St. Llucia
Dim. 9 St. Eulogi de

Còrdova
Dij. 10 St. Pere Urceol
Div. 11 St. Higini
Dis. 12 St. Arcadi

LLUNA

Quart minvant dia 7

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

Palma - Felanitx des de resto-
ck"): 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-Portoeolom: Dies fei-
ners, a les 7, 14,15 i 17 h. Diu-
menges, a les 9, 12,30 i 17 h.

Portocolom-Felanitx: Dies lei-
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:

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

TELËFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines j Policia
580051, 580080 1 580365
Sólo urgencias 582200
Funeraria Felanitx

580448-581144
Ambulàncies

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

Ma) effC
rhinlitat	 Natectora de PrevissiúSccial

Relació deis socis que durant l'any 1990 han complit les bo-
des d'or com a socis actius d'aquesta entitat:

Antoni Julia Mestre
Antoni Oliver Mesquicia
Miguel Cerda Pou
Bartomeu Adrover Barceló
Antoni Bordoy Adrover
Andreu Vicens Manresa
Miguel Massutí Nicolau
Pere Vicens Oliver
Guillem Barceló Batle
Ramon Vicens Vidal
Bartomeu Bordoy Andreu

Joan Vidal Obrador
Gabriel Binimelis Andreu
Pere Cler Artigues
Pere Oliver Massutí
Andreu Moderi Pons
Joan Maimú Vadell
Bartomeu Gomita Main -10
Bartomeu Mas Obrador
Francesc Barceló Barceló
Andrc.',u Mayol Grimait
Jaume Obrador Prohens

Rebajas y un sorteo
por valor de 15.000 ptas. en género

a escoger
En tu

itandiktinve

Mack
C. Felanitx, 12
	

S'HORTA

ATENCION!
SUPER SPAR García-Barceló

Sortea 5000 ptas. entre sus clientes
jubilados y 5000 ptas. entre los demás
clientes, por las compras del mes de
enero.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

D. Baltasar &Hoy Barceló
ODONTOLOGO

que falleció en Palma, Cl día 23 de diciembre de 1990, a los 84 alios,
habiendo recibido los santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.

Sus hijos Catalina y Miguel Bordoy Nlestre; hijos politicos Miguel 1\ fanrique de Lara y de
Ia Barreda y Arra Lobo Ruano; hermana Luisa; nietos, hermanos politicos, sobrinos y demús
familia, suplican turn oración por el eterno descanso de su alma.

Casa mortuoria: C. Velazquez, 3 - Palma

FELANITX

AJUNTAMENT 0 AYUNTAMIENTO
Senyor Director
Amb aquest escrit, nomes vull fer

veure als felanitxers que l'ajunta-
ment encara no s'ha acollit a la nor-
malització lingüística, perqtC2. fa
dues setmanes, en un dels seus es-
crits en .iquest setmanari encara el
van realitzar íntegrament en caste-
lia, llevat de l'encapçalament que ho
feren posant «Ajuntament de Fela-
nitx», seguint l'escrit amb un
«EDICTO».

On han anat a parar les clespeses
que pagarern els felanitxers per a
assessorament lingüístic, o tal vega-
da era que no els assessoraren en
la nostra llengua?

Com podem voler que els qui ve-
nen de fora aprenguin el mallorquí
si ni tan sols els que s'anomenen
representants nostres respecten la
nostra llengua?

Gracies.
B.A.

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

YA ESTA EN FELANITX

NOR EDREDON
INFORMACION: TEL. 583369

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

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.
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La Trobatia de Corals
Ditonenge horebaixe, a l'Auditori ß1iinicipal, tingué lloc la IV Troba-

da Nadalenca de Corals de la Comarca de Migjorn, a la qual participaren
les Corals «Sant Julia» de Campos, «Sant Andreu» de Santanyí i les de
Porreres i Felanitx.

Obri la vealada l'actuació la de Felanitx sota la batuta de Jaume Es-
telrich i successivement intervengueren les de Santanvi, dirigida per An-
dreu Bennasar, la de Campos, per Magdalena Rigo i la de Porreres, per
Sebastià Melia. Després con juntament les quatre corals, alternant en la
direcció els seus directors interpretaren quatre nadales.

El nostre collaborador Joan Maimó pronuncia unes paraules de pre-
sentació, de les quals en seleccionem els segiients paràgrafs:

Beneïts els temps de la mewl infantesa que a Mallorca, encara in-
contaminada, el cor s'hi eixamplava amb la terra i l'espai i les feines del
camp i de les viles es feien cantant.

Si la cançO popular i anónima del cantaire solitari ha emmuclit ara
teni Ill aquest esplet do corals que han florit a l'era de Mallorca i que
trempant i conjugant harmenicament les diferents veus ens ofrenen unes
composicions cultes d'autors consagrats i que per fortuna han trobat en
el poble a qui es dirigeix, un element receptiu capaç d'entendre-les i de
gaudir-les.

Els seus components són uns autèntics enamorats de l'art excels de
Ia música que com brull d'una font viva i amb la dolçor de la mel del
rusc, van vessant escollides cançons profanes i religioses que amb els
seus ritmes i les seves melodies es compassen amb els batecs de l'home.

La poesia, la forma més subtil de la paraula unida a la música, essèn-
cia superada de totes les emocions, formen el meravellós llenguatge sonor
on la lletra, que sembla absorbida per la música entra directament al cor
sense passar per la intelligencia.

Si el redreçament del cant coral ha tingut importancia decisiva en
els pobles és gracies a les illusionades iniciatives, a l'entusiasme i a la
constancia d'aquestes corals. Sense elles mai no hauriem arribat a on
som ara. Elles foren la nova llavor i la fecunditat del seu esforç es pale-
sa en aquesta trobada.

Els seus fruits són prou generosos. Amb una passió serena, però in-
tensísima, han aconseguit, de forma considerable, sensibilitzar el públiC
i que s'acostumi a escoltar amb atenció i es que amb el seu art ens fan
retrobar uns valors essencials i ens obrin unes finestres de bellesa i de
llibertat. Amb la seva frescor i amb la seva joia ens ofrenen un davassall
de cançons velles i noves, profanes i religioses, que ens parlen d'allò que
ens uneix i que ens conviden a esser ferms en l'esperança, fidels sempre
a la nostra terra i a la nostra parla.

Viernes 4, 9 noche y domingo 6 desde las 3
La superproducción europea de la mós vigente actualidad.

Angela Molina — Claudia Cardinale — Fernando Bey

La Batalla de los 3 Reyes
CONIPLENIENTO: reposición de uno de los grandes éxitos de esta

loca Academia

Loca Academia de Policia 6
LIQUIDACION ULTIMOS PISOS

C. °noire Ferrandell de Felanitx
PISO 3 HABITAC. 107 m 2 2y 25 m2 terraza 7.900.000
PISO 3 HABITAC. 107 m 2 y 90 m 2 terraza 9.500.000
PISO 4 HABITAC. 135 m 2 y 25 m 2 terraza 8.750.000
PISO 3 HABITAC. 90 m 2 6.500.000
PLAZAS APARCAMIENTO 750.000

INFORMES TELS. 65.77.23 - 65.78.05

—
—

Por reforma tienda ofertamos a precios
interesantes varios amueblamientos

cocina.

SA OHMURA

FELANITX

!fen binogràfica

.M9rai evanlélica, moral
SJCiaL otra manera de
vivir: per Vil mundo
solidario»
per Bartomeu Bennassair.
Ediciones Sig uerne. Salamanca

El nostre paisà Bartomeu Ben-
nássar, professor de Teologia Moral
al Centre d'Estudis Teològics de
Mallorca, segueix en aquest llibre,
coin en els altres que havia publi-
cats abans, una línia de pensament
i doctrina que resulta d'un interés
vivissirn, perque la moral que estu-
dia i ensenya es una moral que vol
estar en consonancia amb les exi-
gencies dels nostres temps, en que
els critians cedim tantes vegades a
Ia temptació tacit de la conxorxa,
fugint de la raclicalitat que ens es
demanada per les circumstancies,
certament difícils, d'un ambient so-
cial en el qual els valors evangèlics
de l'amor, de la tendresa, de la gra-
tuïtat, etc. ja no conten per res.

Bennassar, fidel sempre al to
profètic de denúncia d'una «religió»
fossilitzada per la rutina i la man-
ca d'empenta, desplega en el llibre
que comentam un ventall on s'hi
presenten un gran nombre de te-
mes que, moltes vegades, o be són
vestits amb una retòrica piadosa
que els fa del tot insignificant, o be
són ensucrats amb consideracions
d'ideari burgés i conformista per
tal de desvirutar la problemàtica
punyent que podrien plantejar si
eren meditats seriosament.

La part central del Ilibre, per ce-
nyir-nos al que podríem considerar
el seu bessó, es dividida en quatre
apartats que són quatre comentaris
dels següents passatges envangèlics:
conversió de Zaqueu (Lk. 19, 1-10);
el Bon Samarità (LI c. 10, 25-37); Ju-
dici final (Mt. 25, 34-46) i el ric
epul6 i Llatze (Lic. 16, 19-30). Es
clar que no tenim espai per comen-
tar, ni que nomes fos de passada,
uns capitols tan densos de contin-
gut, i que Bartomeu Bennassar ha
glosat en un estil directe i inter-
pdlant, tenint la mirada fixa en les
injustícies del món present, en la
monstruosa situació dels pobres
d'arreu de la Terra que no han tas-

tat mai la dolçor de l'amistat i
conhort de la misericOrclia. Es aquí
on Bennássar alga la you per rccor-
dar-nos que «Nadie está excluído
del Reino de Dios. Pero la conver-
sión pasa por la justicia, por cl
desprendimiento, por la solidaridad,
por el bolsillo, por las cuentas ban-
carias, por los negocios y por las
riquezas. La salvación pasa por la
verdad, no de las palabras, sino
los hechos». I més avall llegim: «La
lógica de Dios es esta: un ser y un
tener medios generosamente por la
necesidad del otro... El otro, pues,
nos obliga, nos fuerza a responder,
es decir, a ser responsables, a dar
una respuesta eficaz... El misericor-
dioso os pues aquel que tiene res-
puestas uterinas, entrañables, hacia
el necesitado... igual como el útero
materno responde instintivamente
cuando un hijo peligra». Les cites
podrien multiplicar-se, i totes ten-
clrien la mateixa carrega explosiva,
molt adient per despertar conscièn-
cies endormiscades per l'habi t
d'una religiositat sense fc.

I ja per acabar: seria un error
creurc que Bartomeu Bennassar es
un fonamentalista del cristianisme,
no hi hares d'això: format a l'escola
ciels grans teòlegs de l'ortopraxis
del nostre segle (Metz per exemple:
«Más allá de la religión burguesa»,
i molts d'altres). Bartomeu Bennas-

-sar, ,com ell escriu en el pròleg, ens
vol, fer veure ode qué manera y has-
ta que punto los hombres "aprisio-
namas la verdad con la injusticia"
(Rom. 1,18)» i com podem alliberar
Ia veritat de l'Amor per l'amor.

Cal dir que cada capitol del Ilibre
ve encapçalat per un paràgraf de la
Sollicitudo rei socialis del papa
Joan Pau II; així que, grosso modo,
pot afirmar-se que tot el text de
Bennassar es una excellent paràfra-
si d'aquella encíclica que va venir a
posar al dia la doctrina social de
l'Església d'avui.

F. R.

VENDO PRECIOSA CASA RUSTI-
CA DE PIEDRA, dos plantas, cu-
biertos 150 m 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.

SOL BOUTIQUE
SOL JOVE

fan sebre al seus clients que el proper
dimarts dia 8 començaran els GRANS
DESCOMPTES de la temporada.

Vos hi esperam
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L'Ajuntament ha coinprat els
terrenys pel poligon industrial

Aquests dies ha quedat formalit-
zada clavant notari la compra per
part de l'Ajuntament de 130 mil me-
tres quadrats de terreny a la zona
del Puig Verd, termeners amb la
carretera de Vilafranca, destinats al
futur polígon industrial.

La nostra corporació ha pagat
per aquests terrenys la quantitat de
27 minons, de pessetes.

El 756 Aniversari de
Sa Recreativa

Començà l'any jubilar de Sa Re-
creativa, tot un any —el 1991— en
el qual es commemorarà la funda-
ció d'aquesta prestigiosa entitat
l'any 1916.

Per començar, el dissabte dia 22
de desembre la Banda de Música
féu un cercavila fins a la seu del
Cercle Recreatiu i l'historiador Mn.
Pere Xamena oferi una xcrrada, a
Ia qual descrigué amb riquesa de
detalls i anècdotes el Felanitx i els
felanitxers dels voltants de Pany 16.

«Felanitx ahir—II»
Acaba de sortir de la impremta

—Gràfiques Llopis, S. A.— el segon
'libre de fotografies que amb el ti-
tol dc «Felanitx ahir II» ha enllestit
Mn. Pere Xamena i ha tengut cura
d'editar el Centre Cultural de l'A-
juntament de Felanitx.

Agrupades en 25 apartats, s'in-
clouen 200 fotografies que ens mos-
tren aspectes diversos de la nostra
població, esdeveniments i personat-
ges, des de finals del seglc passat
ença.

Tot i que no s'ha fet encara la pre-
sentació oficial del 'libre, aquest es
pot adquirir ja a les llibreries.

Dos cors felanitxers premiats en
el concurs de nadales da Porto
Cristo

En cl tradicional concurs de Na-
dates organitzat per la parròquia de
Porto Cristo, dos cors felanitxers
aconseguiren primers premis.

En el nivell Ir. es classifica en
primer hoc el grup «Pinsans» de la
coral «Aucellets» de la Parròquia de
Sant Miguel dirigits per Miguel Pe-
relló i en el 3r. nivell, el primer pre-
mi fou pel grup «Pau i alegria» de
Sant Alfons que dirigeix Sor Catali-
na Puig.

Ens congratulam de l'exit d'a-
quests dos cors felanitxers i els fe-
licitam cordialment.

Les beneïdes de Sant Antoni
La Comissió Organitzadora de les

Beneïdes de Sant Antoni ha acordat
celebrar aquesta manifestació po-
pular el diumenge dia 20 de gener.
La desfilada s'iniciarà a les 3,30 del
capvespre.

A la propera edició confiam ofe-
rir cl programa de la festa, així
coin la relació de premis del con-
curs.

Noyas farolas a la Piaça d f-ax
Aquests dies pas3ats s'ha procedit

a la installació d'unes noves faroles
a la plaça dc Pax, per tal de substi-
tuir les velles que fa temps que ha-
vien passat a millor vida.

Els nous artilugis lluminosos, en
nombre de vuit, s'han ubicat als vèr-
tex exteriors de les zones centrals i
consten d'una columna metallica
que es divideix en ducs branques
voltades que sostenen sengles glo-
bus d'opaIina.

La nova junta directiva de
«La Protectora»

A l'assemblea general celebrada
el mes passat per la Mutualitat «La
Protectora», foren elegits els nous
càrrecs directius, quedant la nova
junta integrada pels següents se-
nyors:

President,
Antoni Canaves Bordoy.

Vice-President,
Antoni Bordoy Capo.

Secretari, Mateu Adrover Roig.
Vice-Secretari,

Joan Veny Adrover.
Tresorer, Ramon Vicens Vicens.
Vocals: Sebastià Huguet Filiputi

i José Méndez Plaza.
Director-Gerent,

Antoni Fustel- Mesquida.
Els desitjam a tots ells una ges-

tió eficaç al front de l'entitat.

El Conseil d'Administració de
«Sa No:tra»

El passat dia 20, la Caixa de Ba-
lears «Sa Nostra», elegi en assem-
blea general els nous 15 membres
per al Consell d'Administració, en-
tre els quals hi veim dos felanit-
xers. Nadal Batte Nicolau i Antoni
Grimait Mas. Per altra banda, la
mateixa assemblea decidi la compo-
sició de la nova Comissió de Con-
trol, de la qual ha passat a formar
part el també fclanitxer Joan Mes-
guida Ferrando.

Club Altura
Per diumenge dia 13 de gener, te-

nim prevista una excursió a S'Alca-
dena (Alaró ). La sortida sera, com
sempre, de la plaça d'Espanya, a les
8 del mati.

Es prega puntualitat.
Per a informació i inscripcions,

Tomeu Salva, Tel. 580589.

50 anys dels Teatins a Madrid
Enguany se compleixen els 50

anys de l'establiment ciels Pares
Teatins a Madrid. Precisament fou
el nostre paisà el P. Jaume Barceló
Tauler qui obri la casa teatina, en
el barri de La Guindalera, que vint-
i-cinc anys després fou eregida en
parròquia.

Demà diumenge la TVE, transme-
t rà la missa dominical des d'aques-
ta parròquia ciels PP. Teatins.

Pintures de Jaume Veny
a Arts Raval

Diumenge passai quedit inaugura-

da a Arts Raval una exposició de
Polira pielOrica mes recela del nos-
ire 'misa Jaunie N'en', la quai resta-
rit muntada lins dia 27 de gcner.

Es pot N ¡sitar de dimarts a dissab-
te, de 18 a 20 h. i els di umenges de
10 -30 a 13.

Il Festival de Bandes
Pei dissable dia 12 a vespre. a

l'Auditori Nlimicipal, esta anunciat
el H Festival de Bandes de la Fede-
ració Balear de Bandes de NInsica,
que congrega Ht a Felanitx les Ban-
des, Filharmônica de Porreres, la
de LI oc major i la de Felanitx.

Pa troc i iìen aquest festival el Con-
seil Insttlar i PAjuntament de Fela-
nitx.

«Sa Nostra» ddna una nova
ambulància

Dijous passai, la Caixa de Balears
«Sa Nostra» havia de fer entrega
(Puna nova ambulancia al -nostre
Ajuntament. A la propera edició
donarem informació entorn a Pacte,
aixi coin de les caracteristiques Pei
nou vehicle.

La Llar de la Tercera Edat i els
impedits

La Junta de Govern de la Llar de
la Tercera Edat i la Comissió d'Ac-
ció Social han visitat durant aques-
tes festes tots els impedits, no tan
sols de Felanitx, sinó de tota la co-
marca.

També obsequia a les Residencies
de Felanitx, Porreres i la de les Re-
ligioses Franciscanes de Calonge.

Per una altra banda l'Agrupació
de Sonadors de la Llar, el passat di-
mecres dia 2 actua pels residents de
Ia Residencia-Hospital, que foren
també obsequiats.

A.P.A. «Joan Capó» —Loteria
Es comunica al públic que el

reintegrament de l'import de les
participacions de la Loteria de Na-
dal que ha correspost al número
que jugava aquesta associació, es
tara efectiu a les oficines de la Caixa
de Balears «Sa Nostra» de Felanitx.

La cistella t MIJAC
El número guanyador de la ciste-

lia nadalenca del MIJAC es el 9.400.

Llorenç Siquier exposa a Calvià
En Llorenç Siquier Mir, que resi-

dcix des de fa un grapat d'anys a
Benifaió, exposa aquests dies les
seves escultures en mares a la sala
de cultura de «Sa Nostra» de Cal-

Aquesta exposició restar munta-
da fins derna diumenge i pot ser vi-
sitada dc 18,30 a 20,30 dels dies
kiners i de 10 a 13 hores els diu-
menges.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
ACCIÓ SOCIAL.—Dimecres dia 9,

a les 4'30 del capvespre, reunió
la Comissió d'Acció Social. Es de-
mana l'assist.'mcia de tots els que
han visitat els malalts en aquestes
festes de Nadal.

NOTA.—La Junta de Govern vol
agrair l'ajuda rebuda de la Direcció
Provincial d'INSERSO i la col-labo-
ració de la firma FONTANET.

ACTIVITATS PERMANENTS.—A
partir del proper dilluns dia 7 es re-
predran les activitats de gimnàstica,
pintura damunt roba, tall i confec-
.ció. ,i escola de ball d'aferrat.

EXCURSIO CULTURAL.—Dia 16,
visita cultural a Palma i dinar. Ins-
cripcions a partir de dia 11. Preu
1.000 ptes., places limitades. La sor-
tida sera a les 9 del mati.

CONFERENCIA MEDICA. — Di-
vendres dia 11, a les 17 h. a càrrec
de la Dra. Paula Grau: «L'exercici
físic a la tercera edat».

Concert de la Camerata-Orquestra
de Llevant

Dimecres que vé farà la seva pre-
sentació a Felanitx la nova forma-
ció musical de Manacor «Camerata-
Orquestra de Llevant», que dirigeix
el mestre Rare! Nattai, a la quai hi
figuren quatre felanitxers.

VENDO ATICO GRANDE en Pal-
ma, C/. Juan Alcover (cerca de
GESA. 189 rn 2. Consta de un sa-
lón grande con chimenea, cocina
grande' equipada, 3 dormitorios
dobles y uno pequeño, cuarto de
baño completo y asco, 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.

SE VENDE PISO nuevo a estrenar,
ocasión. Zona céntrica Felanitx.
Informes, Tel. 821857.

Mutualidad La Protectora
ASAMBLEA GENERAL

Se convoca a los Sres. Socios a la junta general ordinaria,
que se celebrará el próximo domingo dia 13, a las15 horas en
primera y segunda convocatoria, en el local social, C/. Mar, 7 y
que se regirá por cl siguiente

ORDEN DEL DIA

Estado de cuentas a 31-12-90.
Propuesta nombramiento socio honorifico a D. Antonio Al-

fonso Rosselló Mestre.
Imposición de medallas y entrega de diplomas a los socios

que cumplen los 50 arios como socios activos de la mutualidad.
Ruegos y preguntas.

Felanitx, 2 enero 1991
La Junta Directiva
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CASAS PAREADAS -DIRECTAMENTE DEL
CONSTRUCTOR
1.000.000PTAS. ENTRADA Y RESTO EN
COMODOS PIAZOS

3 DORMITORIOS DOMES 2 BAli0S+ASEO,
SALON/COMEDOR, COCINA, DESPENSA,
COLADURIA, TERRAZAS, JARDINES Y PLSCIM.
-TODO EN P CALIDADES-

INFORMES TEL:82 43 45 Y 20 10 61
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to que	 padres deben
saber de Oviancia
Colaboración del Dr. Bassani Alfred

Shuluubar y de la Sociedadj Espa-
nola (le Ortodoncia.

ALGUNAS IDEAS SOBRE EL
TRATAMIENTO DE ORTODONCIA
¿Es doloroso el tratamiento?

En términos generales, el trata-
miento es indoloro. Durante los pri-
meros días el uso de los aparatos
puede producir alguna incomodidad
y molestia, pero una vez acostum-
brado el paciente al aparato, no se
siente ninguna sensación desagra-
dable.
¿Cuál es el primer paso
de todo tratamiento?

Lo primero que hace el Ortodon-
cista es examinar atentamente la
maloclusión y estudiar los antece-
dentes del paciente. Se toman los
modelos de los dientes en escayola,
se hacen fotografías de la cara y los
dientes, radiografias especiales, con
el fin de diagnosticar la naturaleza
de la maloclusión. Como no existen
dos maloclusiones iguales, el plan
de tratamiento debe adaptarse a ca-
da paciente en particular.
¿Se necesita la presencia de
los padres en todas las visitas?

Los padres debea estar preentes
en las primeras visitas, cuando se
hacen las exploraciones clinicas y se
establecen los planes de tratamien-
to, duración, honorarios, etc. Gran
parte del éxito depende de la coope-
ración del niño y de sus padres; es
importante, pues, que los padres se-
pan lo que se espera de ellos y del
niño para obtener los mejores re-
sultados posibles. Aparte de esto, es
aconsejable que acudan de vez en
cuando para comprobar los progre-
sos del tratamiento y siempre que el
Ortodoncista reclame su presencia.
¿Es importante la
cooperación del paciente?

Una de las claves del éxito de todo
tratamiento de Ortodoncia es 1a
cooperación del paciente en cumplir
las instrucciones sobre el uso de los
aparatos y cuidado higiénico de los
dientes.

(Continuara)

Preguntas relacionadas con el tema
pueden ser dirigidas a la reAcción
del senumario y scrim contestadas
en esta sección.

FELANITX

Tombats a la molsa

EL 510,05111E 13ASi;
lie llegit un resum dels programes electorals dels partits politics que

es presentaren a les passades eleccions legislatives al parlament base
—que donaren, per cert, la victèria al PNV—, i m'he trobat amb un fet
que podria resultar sorprenent: tots ells assumeixen i reivindiquen el bi-
lingüisme a la seva terra.

El fet, tanmateix, té la seva explicació: el Pais Basc fa molt que es
un país bilingüe i ha assumit aquesta condició sense gaires complexes.
Als bases els passa com als irlandesos: que es senten membres d'una
nació que no s'identifica, necessàriament, amb la llengua pròpia. Potser
el que identifica un irlandés o un base és la história, el tarannà, els cos-
tums, la música, el clima, la forma de veure i viure la vida, l'arquitectu-
ra, la tradició, la dansa i, sobretot, un fort sentiment de sentir-se dife-
rents, que cristallitza, necessàriament, en un irrenunciable dret de ser.

Nosaltres no som així. Probablement tenim molta menys consciència
nacional que els bascos, perd nosaltres si que ens sentim identificats amb
Ia llengua dels nostres avantpassats. De fet, nosaltres som qui som per
Ia llengua. Sense ella no seriem res. Res. Perdent o oblidant la Ilengua,
perdríem també la nostra raó de ser. Per aim!) hi ha qui es dedica a des-
preciar-la, a dividir-la, a desprestigiar-la o a enfrontar-la, amb objec-
tiu de veure-la sotmesa, convertida en un patois o, finalmente, anihilada.
Les disputes filològiques secessionistes que sacsegen la nostra societat
i que tant de mal sembren entre nosaltres, no tenen cap altre objectiu
que atacar la nostra identitat com a poble; en realitat la llengua no és
l'objectiu, sinõ el mitja. Per això la defensa de la llengua no és, simple-
ment, un gest romantic de quatre idealistes, sinó l'única forma possible
de seguir essent qui som, si es que volem seguir essent, es clar.

A tot això els bascs no ho poden entendre. Ells poden identificar-se
amb el seu pats sense saber més que quatre tòpics de la llengua

d'Euskal Herria. Són una altra história.
Antoni Roca

LA CERAMICA
C. Bellpuig, 56

Les desea un feliz año 1991.

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

ENCOMANAU A DEU L'ANIMA DE

CONCERT
Lloc on es solen fer exhibicions
espontànies i desinteressades de
tos.

CONSELL
Poble de Mallorca, conegut per les
bones orientacions que sol donar.

CONTRABAIX
Instrument musical contraindicat
a persones baixetes.

CONTRABAIX
Home baixet molt contradictori.

CONTRABAN
Contrari o contraria a les disposi-
cions municipals.

CONTRAFET
Que no esta fet, que no existeix.

CORROMPRE
Rompre el cor.

CORXERA
Nota musical apta per a l'aparca-
ment de vehicles de tota casta.

Venta de motos y
ciclomátores 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. 580268
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS

Al cel sia

Magdalena Oliver Rosselló
que va morir a Felanitx, el dia 24 de desembre de 1990, a  l'edat de 93 anys,

havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

Els seus nebots, Francesca, Maria, Jaume i Barbara Oliver Oliver; nebots politics, Jaume
Bennasar Monserrat, Josep Fullana Sastre i Paquita Solt"( Esteve; renebots, eosins i d'altres familiars,
vos demanen que volgueu tenir-la present en les vostres pregàries.

Casa mortuòria: C. Major, 76 (Ca N'Amare°
VENDO PISO EN FELANITX. 3er.

piso, 150 m 2. A estrenar,
En C/. Bartomeu Caldentey.
Informes, Tel. 582732.
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Avantatge de flavors

RCLii, EMS
Alla on sia...
que deu csser molt amunt i en pau.

Benvolgut amic:

Més d'una vegada vaig pensar d'escriure-t, per5 corn que darrerament
havíem xerra( que ja bastava, aquella carta no t'arriba mai... i pens, re-
bras aquesta?

Record que era el gener de 1978, temps dc vacances per als profes-
sors de l'Argentina i de feina per als de Mallorca, que et vaig trobar a un
racó de s'Acció Catblica abraçat a una guitarra, en mig d'un grup de joves
que ja era anomenat «S'Estol des Gerricá». La teva veu de baix fondo, un
POC dc cap de nas, marcava «Un, dos, tres...» i ja era partit es llaüt, se-
guit des flaviol, s'altra guitarra dc Na Xcsca, amb cl ritme coem de cas-
tanyetes, cle tots, petits i grans, amb ample vol de cames bellugadisses
d'En Miguel, En Tomeu i En Jaume, entrunyellant un punt i un altre,
amb ses de ses dues Catalines i Na Joana. A l'instant era tot un revol
d'allots i aflotes, amb alegria de viure, i de ballar de bot... fins al darrer
alè i un poquet més.

No ens coneixíem personalment, recordes?, però quasi al mateix
temps diguèrem: «Mon pare tenia un amic, molt amic, i a l'Argentina es
trobaren...». En Guillem, ton pare, era es mestre picapedrer de mon pare,
En Toni, es seu manobre... i no es d'aquí que ens ve lo d'Enginyer. Es
trobaren a Bahía Blanca, després de cercar-se prop d'un any. Tots dos
feien de pagès, i mon pare havia fuit per no fer-ne... Havien guanyat
qualque dobleret, s'havien comprat un «traque», una cadena d'or, de but-
xacó a butxacó del guardapits, i per a fer més de senyor... se feren una
foto. Com que mon parc no havia «arribat» a ses sabates, les manlieva
ton pare, i molt de temps aquella foto mostra mon pare amb unes saba-
totes de Charlot, a la cambra de ses ofrenes a Sant Salvador, i encara les
mostra a ca nostra, a veinat de sa foto de ton pare, amb un puro per-
horn... que era de fusta, com acostumaven els retratistes de llavors... per
a fer planta.

«Jo també podia haver nat a l'Argentina com tú, però ma mare havia
quedat a Mallorca». «En canvi mon pare era fadrí, tenia devuit anys, tor-
na a Mallorca i després des «servici», en lloc d'anar a Africa, es casa amb
ma mare i emigraren plegats». Creu que m'hauria agradat néixer com tú
a Mallorca. Em deixares astorat cantant un tango, «Mocosota». No tenim

cap foto plegats per5 si una pellícula, corn ha d'esser als nous temps, de
quan anàreu amb S'Estol des Gerricó i es batle Timpano a s'acroport, es-
perant per tot un dia quasi, s'expedició dc sampcdrins que  anàvem a de-
clarar San Pedro i Felanitx ciutats germanes. Vérem la pellícula amb tota
aquella bona gent, i quan t'afinares caminant, record la teva exclamació:
«Vatualmón, mai m'hauria pensat que fos tan coix!». Eren temps de ria-
Iles i xerracies, amb aquella doneta teva, tan estimada, amb la que encara
xerraves darrerament, i els teus amics no la sabiern veure. Ara sí, deveu
xerrar, i es com cstrany el no sentir la teva veu, que no obeia més que a
Ia ma d'En Jaume Nousous.

Ja me diras si en Hoc d'una arpa Chan donat una guitarra, i que (16-
nes escola als angelons. Ja me comanaras molt es conco En Ramón Car-
boner (que tampoc deu sonar arpa, ni deu esser de sa coral, per esca-
nyat). Si veus cis altres concos Enginyer, memòries per a tots, i sobre tot
En Tomeu, es cap de caminers, que faci be la seva tasca, pels que venim
darrera... voldríem trobar camí sense sotracs.

En Toni Enginyer es ben segur que el trobaràs amb En Guillem Ti-
bús. No fris per ara, però creu que m'agradaria trobar-te... només que
fos a s'ombra des Iladoner de Sant Alfons. Pega una ullada, des d'allà
dalt, adesiara al nostre Felanitx.

Una molt forta abraçada, Macia, i a descansar.

Miguel Antoni Enginyer

San Pedro, 11 de novembre de 1990.

Confecciones SANTUERI
C. Plaça, 3

Les desea un feliz 1991 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.

asión en tu vida .

33:f

Descubre la pasión del Fiat Uno. Quedarás atrapado
por su físico, elegante. , armónico en proporciones y de
gran personalidad. Pedirás a tu Concesionario que te
muestre su gama y atracción interior. Te va a sorprender
porque es único en funcionalidad. Económico, brillante y
deportivo. Con una habitabilidad para estar a tus anchas,
rodeado de confort y el placer de conducción que antes
sólo se ofrecía en coches de categoría muy superior.
No retrases mós la cita con la pasión de tu vida. Ven ya
a tu Concesionario y elige una versión para tu pasión.
P.V.P. desde 1.014.790 Nas.

VERSIONES CILINDRADA
(c.c.)

POT. MAX .
(CV.)

VE L. MAX.
(Km/h.)

ACELERACION
0 	 100 Km1h.

(In-)

CONSUMO
a 90 Km111.
(11100 Ket.)

UN045/S 3/5 p. 999 45 145 17,00 4,60/4,30
UNO 60 53/5 P. 1.108 57 155 13,90 4,50
UNO SHIM i.e. Sp 1.372 72 157 14,00 5,40
UNO 70 SX i.e. 3/5 p. 1.372 72 170 11,40 5,20
UNO TURBO i.e 3p 1 372 118 204 7,70 5,80
UNO D / DS 315 p. 1 697 58 155 15,90 4,40

Concesionario Oficial:

S MA T RE L,
Carrer del Socors, 6. Tel. 58 13 48. Felanitx. H

TECNOLOGIA LIDER



Presentarnos la ntieva furgoneta C 15 Club, la turgo tua en los oveles mas anos
peta con erbnpartuento de gran tunsmo 	 Conozca tambren nuestro transformado. la furgoneta

Presentamos una niieva turgorieta que le sorprende C15 D lsolermo. con la 'm'or relation calrdad precio
fJ agradablernente po su capacrdad de adaptation Su del mercado y con la mayor capaodad •volunien de Caf
<1010/19/713 zona de carga se transforma er una oonlor ea de su segmento. la Citroen C15 D lsotermo bene la
table zona de pasareros para varar con todo el confort posrbrIrdad de instalacion de unrdades de relogeracron y

it,.

un gran tunsmo Congelaoon, acoonada por el motor del vehrculo o
La nueva Cusen C.I5 Club esta completamente electrico
ristalada. sus nuevas ventandlas traseras propor(s)	 Informese sobre las muttiples versrones de la furgo-

nan mas funnnosida,j. la wstbtltdad auinenta y el confort neta C15. Seguro sue encuentra la que usted neCesola
inerora considerablemente

Su MW/ gasolina o rbesef. con 5 efoudades. bene
une econorrira de consurrio y mantenranento que hace Citroën C-15 Clubo C15 la furgoneta mas rentabfe del mercado

El enutpartnento de la nueva Cdroen C15 Club, (.5
./0 grip, forisnio y, eso SII confort se 5, Gasolina y Diesel

..•
EQUIPAMIEN f •Prr Pore° de rachO •Tapizados y guarnen..,._ n,p:etos hasta la zona de pasaieros •Relc9 analowco of mbellecedo, eS
coudas Poo 	 „ 	 •Heposacabezas delanteros •hloeva at;.vama en calandra y volante •Ilumrroocr: ad■oonal 011.1('„)na de Carga, Cid.

CITROEN
M. Pou, S. A.
Agente Citroën
C/ Puigvert, 14

Vehículos de ocasión
FORD ORION 1.8 D. GT 	 PM-BC
RENAULT 5 GTL 5 P 	 PM-Y
OPEL CORSA GT 1.3 	 PM-AK
LANCIA PRISMA 1.6. je 	PM-AL
FIAT UNO 45 S 5P 	 PM-AH
FORD FIESTA N 	 PM-P
RENAULT 14 GTL 	 PM-P
SEAT IBIZA 1.5 GLX 5P 	 PM-AM
VOLKSWAGEN POLO COUPE 1.3 	 PM-AV
FORD FIESTA 	 PM-AC
SEAT PANDA 	 PM-AC

(SABADOS MAÑANAS, ABIERTO)

Concesionario Oficial

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

FELANITX

Seminari de Ille!eria 	 Tenis taBla
Dels dies 27 zd 30 de clesembre, a

la Casa Municipal cle Cultura i sota
els auspici.; del Centre Cultural de
l'Ajuntament d eFelanitx i la Caixa
de Balears «Sa Nostra», s'ha desen-
volupat d I Seminari de Violeria
«Ciutat de Felanitx», impartit pets
alumnes de l'«Istittito Internaziona-
le de Lu teria A. Stradivari» de Cre-
mona, Santo Dantas Barreto i An-
dreu Fiol i Monserrat, aquest clar-
rer, com sabeu, paisà nostre i un
ciels primers espanyols que ha acce-
dit a acmest prestigiós centre Rafla.

A l'obertura del seminari hi assis-
tiren el batle Cosme Oliver, cl Dele-
gat de «Sa Nostra» Antoni LI. Xa-
mena i el Sr. Alfredo Grignan() di
San Carlo, diplomatie italià jubilat
que ktu la presentació del cicle.

Al llarg ciels quatre dies i mitjan-
cant expositions orals i projeccions
craucliovisuals i diapositives, s'ha
anat explicant el delicat procés d'e-
laboraciO d'aquests instrtunents mu-
sicals de corda fregada (violins, vio-
les i violoncels), aidant-se d'un va-
luós material integrat per eines, pe-
ces a mig fer i productes per a l'a-
cabat, cedits gentilment per l'escola
cremonesa.

Precisament cal destacar el carac-
ter absolutament obert d'aquest se-
minari, ja que els professors han ex-
plicat amb prolixitat de detalls i
sense cap mena de reserva tot el
que ateny a la construcció i restau-
rack) d'aquests instruments, actitud
per altra banda —i segons manifes-
taren ells— propiciada per la matei-
xa escola.

Les jornades han estat seguicies

amb interès creixent per un bon
nombre de persones de Felanitx i
,Tarreu de lilia i han tengut la vir-
tud de copsar l'atenció dels assis-
lents, inclús d'aquells que en prin-
cipi es consideraven mets profans en
la matèria.

El seminari intercala un concert
d'un Trio de Cambra i es dogué
amb la projecció d'una pellicula so-
bre la vida i obra del famós violer
Antoni Stradivari.

Vist el bon captcniment d'aquest
curset, cal fer vots per la seva con-
tinuitat.

Secchi Religiosa
ESGLÊSIA DE ST. ALFONS

FESTA DE LA SAGRADA FAMILIA
El proper cliumengc dia 13 se ce-

lebrara la festa de la Sagrada Fa-
mília.

A les 4 del capvcspre hi haura
exposició solemne del Santíssim i
torns de veilla. A les 6,30 rosari i
exercici a la Sagrada Família, bene-
dicció i reserva. A les 7 solemne
Eucaristia concelebrada que presi-
dira el P. Antoni Bonet, C. R., su-
perior de la casa teatina de St. AI-
fons de Ciutat.

Cantara la Capella Teatina.
Es convida molt cordialment a

totes les ramifies.

COMPRARIA MEDIA CUARTERA-
DA cerca de Felanitx, carretera
Manacor. Pago al contado.
Informes, Tel. 553760

Aquests dies, per motiu de les
festes de Nadal i Cap d'Any, són
jornacit's de descans a la competici6
del Tenis Tailla, pe rio tant, aproli-
tarent per fer un repas a lo que han
estat aquests primers mesos
competició i que fan referincia als
equips ciel Bar ets Arcs de Felanitx.

DIVISIO MALLORCA
BAR ETS ARCS, 5

ANUBIS RECREATIU,4
Partida que correspon al dia 19

de desembre i que va esser jugada
Felanitx, on el conjunt felanitxer

no les va tenir totes segures fins a
la darrera partida ja que l'empat
4-4 lcia dubtar qui podria guanyar
la darrera, que va ser jugada p'En
Noire Bauza, acabant amb resultat
favorable pet jugador de la vila. A
més d'En Nofre Bauza varen jugar
En Miguel Ginard (2) i En Miquel
Caldentey (2).

Sera aquest prol)er dimecres dia

vida social
NAIXEMENT

Els nostres amies els esposos
Joan Obrador Ramon i Antònia Es-
teva Llaneras, han vista augmenta-
da la seva llar amb el naixement
del seu tercer fill, un nin, que re-
bra el nom de Joan.

Felicitam als venturosos pares.
NOU DESTÍ

Ha dei XI t la seva plaça de carter
de Felanitx per a 'Ocupar-ne 'nia a
lanat or , el bon amie Jaunie Re-

xach, que ha exercit deu anys zigues-
ta funció entre nosaltrcs.

Li desitjam sort en el seu non
destí.

NECROLOGIQUES
El dissabte de Nadal a vespre,

9 quan tornara començar la compe-
tició i sera contra el Tramontana a
Pollença.

Pel que fa a la classificació en
aquests moments, duen 4 partits ju-
gals, n'han guanyat tres i n'han per-
dut un; Partides guanyades 19 i per-
dudes 17. Ocupen la scgona plaça
d'un total de 10 equips que formen
la 2." Divisió dc Mallorca.

3.- DIVISIO NACIONAL
D'aquesta categoria, tant sols fa-

rem un repas d'així corn esta la
classificació. Partits jugats, II;
guanyats, 1 i pertiuts, 10; Partides
guanyades, 1 1 i perducles, 5:1 i ocu-
pen la clarrera plaça a la taula clas-
sificatOria.

Dissabte que ve dia 12, a Felanitx,
al Bar ets Arcs, juguen contra l'Es-
portes a partir de les 5 del capves-
pre.

GORI VICENS

descansa en la pau de Deu a Fela-
nitx, a l'edat de 93 anys i després

vcure's confortada amb els sants
sagraments, D.a Magdalena Oliver
Rosselló, de Ca N'Amaret. Al cel sia.

Reiteram cl nostre condol a la
seva família i d'una manera espe-
cials als seus nebots D.  Francesca,
D., Maria, D. Jaume i D. a Barbara
Oliver.

El passat dia 23 de desembre, en-
trega l'anima a Deu a Ciutat, a l'e-
dat de 84 anys i després de rebre
els sagraments, D. Baltasar Bordoy
Barceló. Dep.

Reiteram el nostre condol, als
seus fills D." Catalina i D. Miguel,
fills politics, germana D. Lluïsa i
als altres familiars.

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

Informes, Tel. 582732.



FELANITX
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Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• ¡Ehhh! ¡Oigan! Volvemos a es-
tar ahí. Año nuevo, problemas vie-
ics. Los arios caen de igual manera/
forma. El personal ATONTADO. Co-
tillón, champaña, ahora «cava», gol-
pes de charanga, espantasuegras, do-
lores de tripas, por lo que resulta
que lo que se paga a precio de oro
J-10 es sintoma de calidad. La modo-
rra es para tirarse al tren. La ver-
dad sea dicha. Pero la autentica «ve-
rité» es que los impuestos suben co-
mo la espuma. La gasolina, el gas, la
electricidad... GOBERNAR es SI-
NONIMO de GASTAR. Aqui en la
C.A. lo intentan.pero en Madriz lo
tienen claro, también en el nostre
Ajuntament. Estamos en Europa pa-
ra mal, no para recibir 	 mo-
mento- nada a cambio. ¡Ya yen!
¿Cómo se presenta la cuesta de ene-
ro? ¡Si sólo fuera esta!

En fin!, que todo se va a poner
por las nubes, más cuando se ha
comprobado que ni en Venus ni en
Marte existe sintoma de ¡Que
explotar, digo yo! Para el colmo la
cosa está que arde. En cl GOLFO
puede estallar la GUERRA de un
momento a otro. Yo no quiero ser
un aguafiestas pero me temo que de
un momento a otro ¡TODO PUEDE
REVENTAR! Y ya saben del grano
que revienta... ¡PUS!

• Creo significativo e importan-
te que el «CIRCOL RECREATIU»
cumpla su 75." ANIVERSARIO. To-
da una institución histórica, bolas
negras aparte. Pero lo cierto es que
Ia entidad ha «procurado a sus SO-
CIOS solaz distracción» como man-
dan los cánones. ¡Más no se puede
pedir! El evento es para celebrarlo
convenientemente. ¡Brindis eufóri-
co!

• ¿Y del C.D. FELANITX que
vamos a decir? Que tras su victoria
en ANDRATX (DOS AÑOS LLEVA-
BA EL CONJUNTO LOCAL SIN
PERDER EN CASA) y GANAR al
SES SALINES, en un partido pole-
mico pero con todos los alicientes,
el equipo felanitxer se encarama al
PRIMER LUGAR de la tabla en plan
POSITIVO. Empatado, eso si, con
cl POLLENÇA, que tiene cuatro me-
nos y debe recuperar fuera de su
feudo. Goles de bella factura en An-
dratx ciel magnifico ALFONSO,
ADROVER y AGUSTIN. En FELA-
N1TX con ambiente de gala mar-
caron el joven ARTIGUES (un cam-
bio oportuno del mister F. ASEN-
SI) y del incomensurable NICO
MAIMO. Un equipo que no defrau-
do. Del que poco se esperaba, pero
que ha dado un toque de atención a
toda la galcria de aficionados que
sigue dc cerca cl fútbol Balear.

• Bueno y en el «BAR S'ABEU-

RADOR», visto el éxito del CAM-
PEONATO DE TRUC a nivel BA-
LEAR que se esta disputando, se
tiene previsto un SOBERBIO CAM-
PEONATO A NIVEL LOCAL a diri-
mir en fechas próximas.

• Los organizadores de la «RUA-
91» aventuraron la fecha del 16 de
febrero. Pues no, será el próximo
dia 9 de febrero cuando la cabalga-
ta/pasacalles se haga realidad, a
prepararse, pues.

• Es bueno saber que ATLETAS
de la clase de TONI PENYA siguen
conquistando TRIUNFOS/METAS
por doquier. También es significati-
vo que los amigos SEBASTIA
ADROVER y JOAN TUR lograran
el CAMPEONATO de BALEARES en
dos categorias de Veteranos en plan
«Marathón». ¡Opel!

• En la disco «PEP-CLASS», el
ritmo hace palpitar a la gente «EN
VIVO». Los conjuntos «JAY KAY»,
«BLACK CATS» y «CROX» hicieron
vibrar al respetable. La próxima se-
mana: El sábado tenemos dos nue-
vos conjuntos. Por la tarde «HE-
MORRAGIA» y por la noche «LOS
MALDITOS». ¡QUIEN MAS DA?!

• En PORTO-COLOM el año nue-
va llegó con muchos felanitxers en
«PENSION CESAR», mientras en cl
«PUB MIQUEL'S» se refugiaron
muchos para tomar en este «bun-
ker» una copa de eantidototo» del
(.GAS MOSTAZA», sin descartarse la
presencia de Luis Alfredo, Cristina
y «Las Tortugas Ninja», que ya es
decir. Al final todos contentos. ¡El
cristal que se gastó!

• El DIA de los INOCENTES en
Ia sección «Una Silla en el Borne»
del «BALEARES», el conseller CLA-
DERA reindivicaba la FIGURA del
«PICADOR». Especimen ya desapa-
recido. Lo cierto es que, medio en
broma y medio en serio, hay que re-
saltar las virtudes de éstos elemen-
tos, que en su momento dieron
«auge» al TURISMO. No como aho-
ra, que en lugar de «agarrar» a una
«guiri» para confesarle amor eterno,
Ia desprenden del bolso, como mal
menor. ¡Así anda la cosa!

• En el «CINE PRINCIPAL»
tras el éxito de la PANTOJA en «YO
SOY ESA», tenemos «LA BATALLA
DE LOS TRES REYES» y «LA LO-
CA ACADEMIA DE POLICIA-6». Di-
vertidas ambas.

• Un puro dominicano, es un so-
berbio puro, ¡vamos! Ha llegado de
aquella república mi amigo MI-
QUEL RIERA para confirmarme
que los no menos amigos JAUME
RIERA y JOAN SBERT se lo pasan
fetén, digan lo que digan. «Rally»:
no. Coche nuevo. Los asuntejos mar-
chan a base de trabajar duro. Gra-
cias por el RON, J.J. Que en sep-
tiembre, no muy lejano, vamos a
vernos las caras. ¡Ya me contareis!

En Janine i en Joan desitgen un
Bon Any Nou a tots els seus antics.

• La PROXIMA JORNADA FOT-
BOLISTICA va a ser también dispu-
tada. El C.D .FELANITX se verd las
caras en «Es Torrentó» con LA
UNION, equipo irregular que puede
crear problemas a los pupilos de
FERNANDO ASENSI. Mientras, el
CAS CONCOS recibe en cl campo
«Es Cavalier» la visita del histórico
BINISSALEM y el S'HORTA en «Sa
Lleona», será cl equipo anfitrión del
FERR1OLENSE. Hay que esperar

que los compromisos se salven con
victorias caseras para contentar a la
hinchada y demás seguidores.

(11 Año nuevo, problemas viejos.
Los viejos del lugar ya saben, para
que les voy a contar.

EL RESERVA

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 cast
nuevo.
Informes, Tel. 825550.

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

OE SEGUROS

m30EL
[11

1ERCERS
-TERGERS.

MNIATCWI TOT RISC

101 14 RE 50.664 )9 552 102,767

(XIA BREAK 39.495 48.508 110,222

VISA 17 M) 55,212 44,800 111.526

CM 25 RD 55.212 54.386 _ 137.805

MCGEE
111

TEFIGERS
WAGERS.
MMATORI TOT RISC

FIESTA CHIA 1.3 30,564 36,556 92,505

ESCCPT GL 1.6 55,112 45,120 111.845

ESCCIAT 1.3 LASER 30,564 37,101 93,110

FIESTA GI 1.1 30.564 301528 92,838

COMM GIS 1 6 55.112 44,800 111,526

SIERRA 2.0 CL.	 ' 55,112 1 	 47,996 114,722

MMEL
(I)

TERCEPS
IERGERS,
MD3A11RI TOT RISC

OMSK GI 1.2 30.194 37.645 93.655

FACETT GIS 1.0 35,112 48.179 112,804

114.722ASCCNA 55.112 47,996

MODEL
(1)

(FACERS
VERGERS.
OMATCRI TOT RISC

205 p0 . 341 37,918 95.427

SOS OI 15.113 49,594 116,320

509 35.212 46,360 _ 	 115.124

T 0 S

Penya Ath!ètic e B lhau
Una vegacla més es varen reunir

al Celler de Randa, per celebrar
l'acostumada trobada anyal, els com-
ponents de la penya «San Marnés»
dc Felanitx.

Bon sopar, alegria i no mancaren
els crits de rigor en favor de l'equip
bilbaí. Es va distribuir loteria clel
club pels associats.

Sort i molts anys!

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

Centre Comptable
Algaba Ibáñez S.A.
Carrer (Ms I forts, 63-ler.
Tel. 581662 FELANITX
Carrer Major, 4-2on.
Tel. 555716 MANACOR

MCCEI
(11

TERCERS
1ENCERS4
RCeATuRI TOT RISC

5 GEL 30,564 )7,919 95.110

VOID 35.112 45,120 111,845

11 30.564 38,755 98,347

21 TEE 35,212 47.357 114403

MODEL
(1)

TERCERS
TERCERS.
ROBATORI TOT RISC

PANDA 45 28,126 30,750 78,027

IBIZA 1.2 30.564 37.645 93.655

MALAGA 1,2 30.564 57,645 93,655

WM
In--

TERCERS
niurRs.
ROBATCRI TOT RISC

NORIZCN 30,564 58,190 95.400

SOI.A.RA 35,212 44,161 110,407

MODEL
(1)

URGERS
TERCERS.
RMATRI TOT RISC

POLO CLASSIC 50,561 37,575 95.301

PASSAT 1,0 30.564 59,825 104.240

PASSAT 1,6 D 55.212 47.676 114.402

SANTANA 35.212 47.610 114.402

GOLF G. 30.564 60.369 107.187

T1VG1OR AGRICOLA
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EN EL PREUS CE LES MCO3)5 LES ASSEGUFUNGES IMCU5SES SCRI:

• col EGA16111 A
• VOLIUKTARIA
• ITS A RACERS
• RESPCNSABMITAT CIVIL

LES ASSEGIRANCES ADICIONALS SG.:

• DERENSA 1 RECLA4ACM5 DE 00111 1.003 PPES.

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

111" UNION SOCA I

CID:3401M 9.960

MOMS FINS A 75 00 11.717

143705 DE 75 A 150 043 12.495

M3TOS IX 150 A 550 043 13.685

80TOSCE350A500 CW3 19,498

MOTOS DE 500 A 750 043 27.146

80TC6 OE MÉS DE 750 CMS 33.635

- AUTOMOBILS PARTICULARS -
- VIVENDES
- ANIMALS
- AUTOMÒBILS INDUSTRIALS -
- LOCALS COMERCIALS
- RESPONSABILITAT CIVIL -

* També 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
ne siniestralitat fins40%. * Respectam el descompte que per no
siniestralitat disfruti en la seva anterior companyia fins al 20%.
* L'assegurat podrà designar el taller que clesitgi per a realitzar
les reparacions al vehicle sinistrat. * Facilitats de pagament. *
Descomptes especials per als afiliats a la UGT.

TARIFA PER ASSEGURANCES D'AUTOMOBILS PARTICULARS
(PREUS ANUALS, IMPOSTS INCLOSOS)

(11 EN ACUESTS PRIM LES ASSEGURINCES INCOSES  SOI:

• 081.113ATeRIA • VOLUNTARIA • DANYSATEMMRS • RECIAMACID DE DINTS • FESPOESABILITKT CIVIL *DERMA

LES ASSEGLPURCES ADICIONALS $CN:

• ASSISTtMCIA EX WANE • 1.200 PEES. • 1011.11M OE U.MES OES OE 1.400 EDO A 4.200 PIES.

SOMACITI PPESSuPOST SENSE CEMARCHIS PER MA VEHICLES gue WO FIGUFEW IN LA TARIFA

ASSEGURANCES DE TOT TIPUS



FELANITX

1. 11 PREFERENTE

FELANITX: Roig I, Roig II, Sa-
rera, Felipe, Adrover, Aznar (Bo-

rrás), Oliver, Mateo, Muñiz, Alfon-
so (Barceló) y Agustin.

ARBITRO: Antonio Diez (desig-
nado). Estuvo bien aunque alargó el
partido en nueve minutos. Tarjetas
amarillas a Del Río, Adrover, Aznar
v Oliver.

INCIDENCIAS: Tarde fría y lige-
ro viento en el campo de Sa Plana
de Andratx que registró una floja
.entrada, apenas unas doscientas per-
sonas presenciaron el partido.

GOLES: 0-1, min. 4, Alfonso. 1-1,
niin. 6, Mesquida, de penalty. 1-2,
min. 14, Adrover. 2-2, min. 49, An-
dres. 2-3, min. 61, Agustin.

COMENTARIO: El Felanitx se ad-
judicó con toda justicia una impor-
tante victoria en el campo de An-
dratx tras imponerse por dos goles
a tres en el partido que ambos equi-
pos disputaron en el campo de Sa
Plana. El dominio correspondió al
equipo visitante que gozó de mu-
chas oportunidades para haber au-
mentado el marcador a su favor.

Tomeu
FELANITX, 2 - SES SANES, 1
Buena entrada en «Es Torrentó».
FELANITX: Roig, J. Roig, Sagre-

ra, Felipe, Adrover, Aznar (Borrás),
Oliver, Nico Maimú, Javi Muñiz, Al-
fonso (sustituido por Barceló min.
22 por lesión) y Agustin (Artigues).

ARBITRO: Massanet. Estuvo mal,
pero es cierto que sus liniers le
.equivocaron repetidamente. Tarjeta
al portero Rigo, por protestar.

GOLES: (1-0), jugada de Felipe
por la derecha, consigue realizar un
esquinado centro-chut, toca el ba-
16n el meta Rigo y Artigues que sólo
llevaba segundos en el terreno de
juego, muy atento a la jugada, sólo
tiene que empujar el balón dentro,
era el min. 74. (2-0), min. 87, per-
fecto centro de Barceló sobre Nico,
que en boca del gol, desmarcado,
consigue marcar. (2-1), min. 89, ma-
temático centro desde la derecha
-que consigue rematar de cabeza
Martí, sin demasiada oposición.

COMENTARIO: Partido para la
polémica: infinidad de jugadas con-
flictivas en distintas áreas, gol anu-
lado por bando, fueras de juego in-
ventados... Dominio felanitxer du-
rante todo el partido excepto en los
76Itimos diez minutos.

Los muchachos de Fernando Asen-
si hicieron un derroche extraordina-
rio durante todo el encuentro, mas
ocasiones que los visitantes tuvie-
ron, pero en fútbol nunca se sabe
que hubiera pasado en caso de que
el colegiado hubiera acertado en
sus decisiones, que todavía, no dis-
ponemos ni de moviola ni «televín»,
no sabemos si en algunas acertó. En
definitiva, la victoria se decantó pa-
ra el equip° que más la buscó, no

sumos jueces para saber si esto es
justo o no.

MAIKEL

Futbolet
II Lliga d'hivern (Senior)
RESULTATS:
2.a JORNADA
Es Reclòs, 2 - Auto lav. Felanitx, 6
Mesón Ole, 1 - Clasificados X, 8
Bar Estoril, O - Cons. Simarro, 7
Banca Marx, 2 - Old Stars, 5
Cons. Puig-Hugny - Cercle Recreatiu

(ajornat)
3.° JORNADA
BANCA MARX, 2 -
CLASIFICADOS X, 1

¡QUIN PARTIT!
Molt just li vengué a la Banca

Marx emportar-se els dos punts en
joc, ja que l'equip Clasificados X
lluita tot el temps sensa treva. Cal
ressaltar la bona actuació del porter
Paco Campos, que fou la peça clau
del seu equip. Marcaren, L. Martin
(C. X) i Pep Fuster i Mateu Picor-
nell (B. Marx).
ES REDOS, 3 - BAR ESTORIL, 1

Partit sense cap mena d'emoció,
on ambdós equips lluitaren força
per aconseguir la victòria. Gols de
Quique i Nardi (2) (Redès) i J. A.
Muñoz (Estoril).
AUTOLAV. FELANITX, 5 -
MESON oLn, 2

SORPRESA
L'equip Autolav. Felanitx sorpren-

gué, ja que enfront del colista co-
mença perdent per 0-2, si be cap al
final s'imposa a l'adversari. Mar-
caren M. Vadell (4) i J. M. Gonzalez
(Aut. Fel.) i J. A. Martinez (2) (M.
Ole).
CONS. SIMARRO, 9 -
CERCLE RECREATIU,

GOLEJADA FÁCIL
L'equip santanyincr goleja rotun-

dament a un flebe Recreativa que
al llarg del partit ana a remolc de
l'adversari. Marcaren A. Simarro
(3), S. Simarro (3), N. Simarro i
J. A. Martin (2).
OLD STARS, 5 -
CONS. PUIG HUGNY,

LÍDER
Transcorregudes tres jornades,

l'equip Old Stars segueix líder. L'e-
quip derrotat, el Puig Hugny, fins
ara ha donat una impressió molt
pobra. Marcaren A. Adrover (2), Ca-
no (2) i Asensio.

M. Talavante
GOLEJADORS
1 J. M. Gonzalez (A. Felanitx) 	 9
2 A. Lozano (Clasificados X)	 8
3 J. Cruel las (Old Stars) 	 8
4 J. Martin (C. Simarro) 	 8
5 A. Simarro (C. Simarro) 	 7
6 J. Simarro (C. Simarro) 	 7

Porter menys golejat: Federico
Hinarejos (O. Stars) 3 gols.

Porter més golejat: S. M. Gonza-
lez (Aut. Felanitx) 9 gols.

BASQUET

Resultats 20123 desembre
Cadets:
CIDE, 	 66
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 65
Jfiniors:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 47
PATRONAT, 53
S:rniors provincial:
ALMACENES FEMENIAS, 	 59
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 52
III Divisió:
GRAFINSA, 	 50
AUTOCARES GRIMALT, 	 67

Resultais 30 desembre
Seniors provincial:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 51
GRAFINSA, 	 67
/// Divisió:
AUTOCARES GRIMALT, 	 67
ESPANYOL, 	 60

Comentari
Encara que ha quedat reduïda, no

s'ha parat del tot l'activitat del bàs-
quet durant les festes. En els dar-
rers quinze dies destaquen les ducs-
victòries de l'equip de 3.a que el
mantenen a una molt bona 5.» posi-
ció.

El marcador final del partit dels
CADETS assenyala una altra derrota
minima que tal vegada no sera de-
finitiva en cas de prosperar un re-
curs fet a causa d'haver anotat a la
1.a part una cistella del Joan Capó
en el compte del Cide. L'equilibri
presidí aquest encontre i en el pri-
mer temps no hi va haver practica-
ment diferencies, enregistrant-se un
petit domini local en el segon temps.
Cesar Sanchez anota 30 punts.

Malgrat la derrota visquerem un
extraordinari partit dels JUNIORS
que, per molt poc, no donaren la
campanada. El marcador reflectia
moments de gran domini, tais com
13-2 (minut 8), 21-8 (12'), 30-21 (des-
cans) i 38-23 (25'). A partir d'aquest
moment reacciona l'imbatut Patro-
nat i anota 13 punts consecutius.
Els 10 minuts finals varen transcór-
rer amb el marcador anivellat, però
els fets de que cl Joan Capó anotas
una sola cistella en joc i de que fos
sancionat pel Sr. Salas amb tres fal-
tes intencionades en els darrers mi-
nuts, pesaren massa. Rafel Lladó,
amb 21 punts, fou el jugador més
eficaç.

El conjunt de PROVINCIAL pas-
sa per una crisi de resultats i en
aquestes darreres setmanes ha tor-
nat ser batut en els dos encontres.
A Llucmajor, contra el «Almacenes

Fcmenias>i, una sortida en fred les
costa el perdre per 15-2 en el minut
7 i aquesta diferencia, encara que va
quedar disminuida en alguns mo-
ments fins a 5 i 4 punts, mai va ser
neutralitzada del tot, a pesar de.l'es-
forç fct per tots els jugadors. La
impressionant marca de 37 punts
(4 triples) del júnior Torneo Maimó
contrasta fortament amb la nullitat
ofensiva de la majoria dels altres
jugadors. En el partit de diumenge
passat contra el segon classificat del
grup, el Son Rapinya, realitzaren un
gran primer temps i el marcador
sempre 'IeS va ser favorable (10-2,
19-12, 23-19 i 32-26). L'avantatge du-
ra fins el minut 7 de la segona part
(41-37). A partir d'aquests moments
els visitants donaren una exhibició,
aprofitant totes les ocasions, i el
parcial de 10-30 , fins al final, les do-
na una merescuda,victeria i justifi-
ca la seva bona classificació.

Fou l'equip de superior categoria,
el de TERCERA DIVISICI, el qui do-
nà més alegries, anotant-se els dos
partits disputats. Dins la pista del
Grafinsa Hispania va obtenir la més
clara victòria de la temporada (17
punts), gracies a una molt bona se-
gona part (22-41) ja que la primera,
després de tenir un 0-9 en el princi-
pi, acaba - 28226. Damia Boyer fou el
maxim anotador, amb 18 punts, i
Guillem Amengual, que actuava le-
sionat; arriba als 14, aconseguint
també 16 rebots i posant 5 taps dels
seus; per?) la figura del partit fou un
desconegut Sebastià Serra, lluitador
fins a l'esgotament en defensa i
autor de 9 punts (2 triples).

El partit contra l'Espanyol no pas-
sa de la mediocritat. No acabaren
d'agafar el ritme els nostres juga-
dors fins en el fi. 37, am!) la maxima
d i fe re neia (63-52), n o se veren gil 1 nya
dors. L'embafament de les festes i
la incomoditat de l'equip rival (que
ja ens guanya a la La volta) pesaren
lo seu. El júnior Pere Joan Fullana
va estar en un magnifie nivell i se
convertí én el millor anotador (16
punts), seguit de Perelló (15), Bo-
yer (11), i Amengual (10).

Aquesta jornada
Constara d'un sol partit. El «Au-

tocares Grimalt» de tercera visitara
a S'Arenal el «Imprenta Bahia». L'e-
quip arenaler fa molts millors resul-
tats a fora que dins ca seva, on li
sol costar bastant encarrilar els
partits.

LARRY CISTELLES

El Fe lailitx tras fjarratar al Andratx y Ses Salines...
¡1:uler en positivos!

Andratx, 2 - Felanitx, 3

Doble vici6ria del «Autocares Grimait» A 3. a

La resta de resultats, negatius

Bar Toboso
NUEVA DIRECCION

Reapertura a partir del 1 de enero
Via Ernesto Mestre, 8	 FELANITX
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Nunca 16 válvulas
an hecho tan exclusivo a un coc

INSTALACIONES PARABOLICAS Y REPARACION
— TELEVISORES 	 — AUTORRADIOS

C/. SOL, 3 — TELS. 583459 y 581580

	Veria a verlo a:

concesionario: FRANCISCO MANRESA, S. A.
FELANITX: C. de CEITIr.03, Km 05 - Tels. 581934-05 - CALBCE: Ctra. Felanitx, 5 - Tel. 651393

Somos distribuidores de las marcas:
SALGAR

Muebles baño 	 DISBANY
Espejos 	 M. BAN
Armarios acero inox.
Accesorios para baños

Véalos en 1 ,
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C. Plaça, 19—Tel. 580840

Joan Obrador 4rt. Dan de Jiu-Jitsu
Acaba de superar satisfactòriament l'examen per a 411. Dan de Jiu-

Jitsu a l'escola esportiva alemanya «Judo Sportschule», el nostre paisa
Joan Obrador Roig, director de l'Escola cle judo de Felanitx i professor
des de fa 10 anys d'aquesta escola alemanya.

El jurat que qualifica aquestes proves era integral per una comissiú
internacional de professors sota la presidencia del Sr. Dick Schildcr, pre-
sident (lc la Federació Internacional d'Arts Marcials. També figurava
aquest jurat l'ex-president de la Federació de Judo cle Suissa, Sr. Walter
Graf, així com el Dr. H. Richter.

A la lotografia veim la promoció de 4rts. Dan de Jiti-Jitsu junt als
membres del ,jurat.

lo
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Colon's a la Sala
EL DARRER PLE DE L'ANY 1990,
UN PLE D'INNOCENTS
QUE REBREM TOTS

El dia dels innocents es va cele-
brar un Pie Extraordinari per aca-
bar de formalitzar la hipoteca del
poble de Felanitx. Ara ja podem es-
tar preparats per escurar-nos les
butxaques, perque al que varen pu-
jar els imposts l'any passat, hi hau-
rem d'afegir el que augmentaran
aquest any que tot just hem encetat.
Al Ple es varen contractar les obres
milionàries i innecessàries d'«embe-
llecimiento».

Una altra cosa que també val la
pena comentar es l'impossibilitat
del nostre Ajuntament per rebre
subvencions, per la seva total i abso-
luta manca de previsió de • res, per

La intitarflcis a [orinar parte de la elite .Suha
a on a he exclusivo. Con In vtilvulas. 140 C.V.
y Un estilo onsonitalnenrc perSOM11. Se estohle-
cen disrinciones.

Es el nuevo Renault IV Chamade ló válvulas:
mg, de I. 7t,4cc v 4 vtlivulas vor catmint. .:21.5
Kin h. de velocidad MaXinin t_ on un consurno
de Inn Knelt . Su hum perji/odo seduce
con elegancia y dinamismo ulentn maser°.
Toilers. a/meth/ores de CII*1. llantas Je Thu -
ciOn hgera. tunas hohigenos dottles y annniehla .

aquesta imprevisió total, el nostre
Ajuntament no es pocira beneficial -

d'ajucies del 90 % en inversions es-
portives escolars per l'an'' 1991: els
del PP no han pensat a preparar
res. I parlant d'installacions esporti-
ves hem de dir que la mala gestic')
del Poliesportiu ara ens costara als
fclanitxers clos milions Ines. Resulta
que el que fa quatre anys els digue-
rem els Coloms, ha estat cert i el
canviar el projecte a la nova loca-
lització ha costat clos milions de pes-
seles: dos milions de caparrudeses
que s'han d'afegir als dos milions
d'un projecte que han tirat. Pere) la
histèria del Poliesportiu encara no
ha acabat. Al ple que parlam, nin-
gú va poder confirmar que la sub-
venció de quaranta milions hagi
arribat i el que e l s. innocents del
PP fcren el chat dels innocents de-
mostra la seva capacitat de votar,
perquè el nou projecte del Polies-

En su interior st respira un aire mareada
-mente depornvo yconfortabk: astentos y volan-

re sport ordenudor de a txmlo opt) 7 funoones.
cintunmes de sqrundad Museum:. elevalunas
electricos en puertas delanteras, apertura de
puertas con mando a distancia.

Y punt dotarle de into,r exclusividod.
posibilidad de Aft,ti. tech° dculi,ante eleetrico
Y OSIelnOS de curro, en opeuln.

Sutto y sienta el placer de vivir un coche
exclustm.

portiu, va arribar al Ple quan aquest
ja havia començat, ningú l'havia
vist, ningú l'havia informat i els del
PP, que semblen tenir la ciencia in-
fosa, aprovaren cl projecte sense ni
haver-lo vist ni saber de que anava,
de la mateixa manera que havien
aprovat cl seu picc de condicions
tin mes abans, quan no es sabia on
s'havia d'executar el projecte per cl
qual es feia el plec de condicions.
A això ho contau a gent normal i no
ho creuran.

I per acabar de confitar la festa
us volem informar que els del PP
decidiren fer el buc de les tombes
que la torrentada de 1989 va esbu-
car, varen haver de pensar més d'un
any i ar-a resulta que la seva idea es
irrealitzable, perquè si només es fa
l'estructura, després no hi podran
fer els ninxols i les tombes nomes
serviran per a guardar-hi graneres.
De moment el nostre grup els infor-
ma també que sembla que les hau-
ran de tomar, perquè també s'han
equivocat en l'amplada de les tom-
bes i tampoc es podran fer els nin-
xols prevists. I tot això Cs ben cert,
encara que no surti als informatius

de la televisió.

Per acabar hem cie dir que al Ple
que comentam, el Batle havia de
contestar les noranta nou preguntes
que havien plantejat els COLOMS i
no en va contestar cap. Les ales im-
portants les havia perdudes i les al-
tres no va tenir temps de ni tant
sols de llegir-les: innocent!

TE OFRECEMOS UN BONITO
TRABAJO, a cambio dc buenas
retribuciones.
Informes, C/. Mar, 30, Porto-
Colom o al Tel. 825054 cie 3 a 5
tarde.

VENDO TRES CASAS DE CAMPO,
dos a 7'5 Km. de Felanitx v una
a 3 Km. '17:000 m 2 . TERRENO en
S'Horta, unos 20.000 tri 2 en Son
Negre.
Informes, Tel. 581552.

POR NO PODER ATENDER
VENDO. NEGOCIO, completamen-
te montado. 3.000.000 ptas. Facili-
dades de pago.
Informes, Tels. 583166 y 203911.

FELANITX


